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BACZNOŚĆ!  

Uczyć was będę prawidłowego i szybkiego uzyskiwania pozwolenia na broń 

kolekcjonerską w trzech prostych krokach. SPOCZNIJ! 
 

POLICJANT! WYSTĄP!  

Krok 1. Zapisz się do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim - Terytorialni!  
Krok 2. Zgromadź wszystkie potrzebne dokumenty i uzyskaj pozwolenie na broń 

kolekcjonerską!  
Krok 3. Kup broń!  

 
Kilka słów o stowarzyszeniu: 
Terytorialni to stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim oraz proobronnym. 
Zrzeszamy osoby, które interesują się kolekcjonowaniem a także praktycznym 
korzystaniem z nabytej broni poprzez spotkania tematyczne, szkolenia strzeleckie 
oraz taktyczne.  
Stowarzyszenie posiada uzgodniony zakres działalności bezpośrednio związanej 
z bezpieczeństwem państwa i ochroną porządku publicznego z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz zakres działania na rzecz obronności państwa 
i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Ministrem Obrony Narodowej. 

 
Krok 1. Zapisz się do stowarzyszenia Terytorialni! Wystarczy: 

1. Wypełnić deklaracje członkowską – załącznik nr.1  

2. Wpłacić wpisowe i składkę roczną  

 

Składkę i wpisowe wpłać na:  
Stowarzyszenie Terytorialni  
26 1750 0012 0000 0000 3345 0958  
Tytułem: „Imię, nazwisko, za co” np. „Marian Kowalski, składka i wpisowe”  
 
Następnie wyślij zeskanowaną deklaracje i potwierdzenie wpłaty składki na adres 
email: stowarzyszenie@terytorialni.pl  
 
Do 14 dni od otrzymania dokumentów od Ciebie, wyślemy zaświadczenia potrzebne 
do złożenia wniosku o pozwolenie na broń kolekcjonerską, takie jak: 

1. Zaświadczenie o członkowskie w stowarzyszeniu  
2. Statut stowarzyszenia Terytorialni  
3. Odpis z KRS stowarzyszenia Terytorialni  

 

A od teraz,  
BACZNOSĆ!  
Stałeś się członkiem stowarzyszenia Terytorialni! SPOCZNIJ!  

http://www.terytorialni.pl/!data/pages/STOWARZYSZENIE%20TERYTORIALNI%20-%20uzgodnienie%20statutu%20MSWiA.pdf
http://www.terytorialni.pl/!data/pages/STOWARZYSZENIE%20TERYTORIALNI%20-%20uzgodnienie%20statutu%20MSWiA.pdf
http://www.terytorialni.pl/!data/pages/STOWARZYSZENIE%20TERYTORIALNI%20-%20uzgodnienie%20statutu%20MSWiA.pdf
http://www.terytorialni.pl/!data/pages/STOWARZYSZENIE%20TERYTORIALNI%20-%20uzgodnienie%20statutu%20z%20MON.pdf
http://www.terytorialni.pl/!data/pages/STOWARZYSZENIE%20TERYTORIALNI%20-%20uzgodnienie%20statutu%20z%20MON.pdf
Załacznik-nr-1-Deklaracja-członkowska.doc
mailto:stowarzyszenie@terytorialni.pl
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PAMIĘTAJ!  
Jako POLICJANT jesteś zobowiązany do poinformowania Komendanta Miejskiego 
Policji, właściwego do miejsca służby, o członkowskie w stowarzyszeniu, realizując 
ustawowy obowiązek wynikający z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 6 Kwietnia 1990 roku 
o Policji Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 z późniejszymi zmianami. 
Wzór raportu – załącznik nr.2  
 

BACZNOŚĆ! NA WPROST - MARSZ!  

Krok 2. Zgromadź wszystkie potrzebne dokumenty i uzyskaj 
pozwolenie na broń kolekcjonerską!  

 

ZAPOZNAJ SIĘ!  
 

Na samym początku przeczytaj opracowane przez stowarzyszenie Terytorialni 
streszczenie ustawy o broni i amunicji. Jako policjant z pewnością posiadasz broń 
służbową, o którą dbasz i posługujesz się nią zgodnie z ustawą o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej. Posiadasz przeszkolenie z zakresu jej obsługi oraz 
odbywasz okresowe strzelania szkoleniowe i zaliczeniowe. Pamiętaj jednak! Bądź 
świadomy praw i obowiązków posiadacza broni! – załącznik nr.3  
 

Dokumenty potrzebne do pozwolenia na broń: 
 
1. Raport skierowany do AKTUALNEGO Komendanta Wojewódzkiego Policji 
właściwego do miejsca służby (proszę aktualizować na bieżąco) - załącznik nr.4 
2. Zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu Terytorialni (wysłane do Ciebie 
po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki)  

3. Statut stowarzyszenia Terytorialni (wysłane do Ciebie po złożeniu deklaracji i 
opłaceniu składki)  

4. Odpis z KRS stowarzyszenia Terytorialni (wysłane do Ciebie po złożeniu deklaracji 
i opłaceniu składki)  

5.Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej 242 zł  

(dane do przelewu załącznik nr.6) 

6. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu – załącznik nr.5 

7. Ksero dowodu osobistego (prawej i lewej strony, potwierdzone pieczątką 
zgodności z oryginałem) 
8. Dwa zdjęcia kolorowe do dokumentacji (standardowe zdjęcia do dowodu 
osobistego) 
9. Kserokopia karty wyszkolenia strzeleckiego (potwierdzone pieczątką zgodności z 
oryginałem) 
 
Ponadto wszelkie zaświadczenia lub dodatkowe uprawnienia związane 
z posiadaniem lub posługiwaniem się bronią palną, np. uprawnienia prowadzącego 

Załącznik-nr-2-Raport-stowarzyszenie-Terytorialni.doc
Załącznik-nr-3-Prawa-i-obowiązki-kolekcjonera.doc
Załącznik-nr-4-Raport.doc
Załącznik-nr-6-Opłaty-skarbowe-policjant.pdf
Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-pobycie-stałym.doc
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strzelanie, sędziego strzelectwa sportowego, uprawnienia instruktorskie oraz inne 
kursy będą pomocne w procesie ubiegania się o wydanie pozwolenia na posiadanie 
broni palnej. 
 

BACZNOŚĆ! Pora założyć gabardynę. 
 
Dokumenty zanieś do bezpośredniego komendanta posterunku / 
komisariatu z zachowaniem drogi służbowej.  
 
Komplet dokumentów (wykazanych powyżej, ułożone zgodnie z wykazem 
załączników w raporcie) zachowując drogę służbową, po poinformowaniu 
przełożonych, zanieś do komendanta Twojej jednostki. W zależności od miejsca 
pracy będzie to komendant posterunku / komisariatu itp. 
Komendant po zapoznaniu się z naszym raportem, za pokwitowaniem (raport 
wydrukować w 2 egzemplarzach, jeden składamy komendantowi a na drugim 
prosimy o pokwitowanie odbioru oryginału - tak, dla pewności) odbiera od nas 
dokumentację i pocztą resortową przekazuje ją do Wydziału Postępowań 
Administracyjnych zwanego WPA. 
Po rozpatrzeniu wniosku w WPA poinformuje Cię telefonicznie o dalszym 
postępowaniu w naszej sprawie. Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję, następnym 
krokiem będzie wizyta dzielnicowego w Twoim miejscu zamieszkania, który 
przeprowadzi wywiad środowiskowy. 
 

NA RAMIĘ - BROŃ!  

Krok 3. Kup broń!  

 

Ostatnim, najprzyjemniejszym krokiem jest zakup wymarzonej broni. Aby móc to 
zrobić musisz najpierw:  

1. Wypełnić podanie o wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni 
(tzw. „promesa”) 

2. Wykonać przelew w wysokości 17 zł za jedną promesę na konto bankowe 
(tam gdzie wpłacałeś za pozwolenie, dane do przelewu - załącznik nr.5) i 
wydrukować potwierdzenie przelewu.  

3. Podanie (załącznik nr.8) wraz z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu 
złożyć osobiście lub wysłać na adres WPA, gdzie składałeś wniosek o 
pozwolenie na broń 

(załącznik nr.7) 

 
W czasie oczekiwania na wydanie promes/y (do 2 tygodni), zakup szafę z atestem 
S1 wymaganą do przepisowego przechowywania broni i amunicji. 

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-pobycie-stałym.doc
Załącznik-nr-8-Podanie-promesa.doc
Załącznik-nr-7-Dane-kontaktowe-WPA.pdf
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4. Udać się do sklepu z bronią. Podczas zakupu sprzedawca zabierze 
Ci promesę, a w zamian wyda dowód zakupu broni palnej (w kilku 
egzemplarzach). 

5. Po zakupie broni mamy 5 dni na zarejestrowanie jej w WPA (wystarczy dowód 
zakupu broni) 

6. Po zarejestrowaniu broni otrzymujemy „Legitymację posiadacza broni”, 
z wpisaną zakupioną przez nas bronią. Uprawnia ona do zakupu amunicji do 
typu broni, która jest ujęta w dokumencie oraz do przenoszenia swojej broni.  

W TYŁ ZWROT! DO SZYKU - WSTĄP!  

 

Zauważ, że cała procedura jest bardzo prosta i kosztuje o wiele mniej niż droga którą 
muszą przejść „cywile” aby uzyskać pozwolenie na broń. Wykorzystaj to dołączając 
do społeczności policjantów posiadających prywatną broń którzy chętnie podnoszą 
swoje umiejętności i dzielą się pasją strzelecką z innymi.  
W razie problemów oraz pytań związanych z poradnikiem skontaktuj się ze 
stowarzyszeniem Terytorialni (dariusz.garbacz@terytorialni.pl), lub bezpośrednio 
z WPA właściwym do miejsca służby, gdzie mili policjanci doradzą jak rozwiązać 
problem.  

 
BACZNOŚĆ! DO NAKAZANYCH CZYNNOŚCI - ROZEJSĆ SIĘ! 
SPOCZNIJ 

ZAŁĄCZNIKI 

Poniżej lista załączników opisanych w poradniku. Wersje edytowalne można 
ściągnąć ze strony stowarzyszenia – www.terytorialni.pl 
Nr. Nazwa Link 

1 Załącznik nr.1 Deklaracja 
członkowska 

Załacznik-nr-1-Deklaracja-członkowska.doc 

2 Załącznik nr.2 Raport 
stowarzyszenie Terytorialni 

Załącznik-nr-2-Raport-stowarzyszenie-
Terytorialni.doc 

3 Załącznik nr.3 Prawa i obowiązki 
żołnierza kolekcjonera 

Załącznik-nr-3-Prawa-i-obowiązki-
kolekcjonera.doc 

4 Załącznik nr.4 Raport Załącznik-nr-4-Raport.doc 

5 Załącznik nr.5 Oświadczenie o 
miejscu stałego pobytu 

Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-pobycie-
stałym.doc 

6 Załącznik nr.6 Opłaty 
administracyjne 

Załącznik-nr-6-Opłaty-skarbowe-policjant.pdf 

7 Załącznik nr.7 Dane kontaktowe 
WPA 

Załącznik-nr-7-Dane-kontaktowe-WPA.pdf 

8 Załącznik nr.8 Podanie promesa Załącznik-nr-8-Podanie-promesa.doc 

mailto:dariusz.garbacz@terytorialni.pl
http://www.terytorialni.pl/
Załacznik-nr-1-Deklaracja-członkowska.doc
Załącznik-nr-2-Raport-stowarzyszenie-Terytorialni.doc
Załącznik-nr-2-Raport-stowarzyszenie-Terytorialni.doc
Załącznik-nr-3-Prawa-i-obowiązki-kolekcjonera.doc
Załącznik-nr-3-Prawa-i-obowiązki-kolekcjonera.doc
Załącznik-nr-4-Raport.doc
Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-pobycie-stałym.doc
Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-pobycie-stałym.doc
Załącznik-nr-6-Opłaty-skarbowe-policjant.pdf
Załącznik-nr-7-Dane-kontaktowe-WPA.pdf
Załącznik-nr-8-Podanie-promesa.doc


Stowarzyszenie Terytorialni 
Deklaracja członkowska 

 
 
Dane kandydata: 

 
1. Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Terytorialni. 

2. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* obywatelstwa polskiego. 

3. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* podwójne obywatelstwo ……………………….. 

4. Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* pełnej zdolności do czynności prawnych. 

5. Oświadczam, że jestem osobą niekaraną. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem. 

7. Oświadczam że brak przeciwwskazań/istnieją przeciwwskazania* zdrowotne do udziału 

przeze mnie w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie. 

8. Zobowiązuje się przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 

wyłącznie na cele związane z moim członkostwem w Stowarzyszeniu. 

10. Oświadczam, że podane przeze mnie powyższe dane są prawdziwe. 

 
 
 
 
 *niepotrzebne skreślić czytelny podpis, data 

 
 

Imię: Nazwisko: 

Data urodzenia:  

Adres do korespondencji: 

Województwo: Powiat: Gmina: 

Nr. Tel. Email: 

Kategoria wojskowa(A/B/D/E): Odbyta służba wojskowa (tak/nie): 

Posiadane uprawnienia: 

(np. pozwolenie na broń, instruktor wspinaczki itp.) 

 

 

 Sekcja szkoleniowa  Sekcja kolekcjonerska  Sekcja strzelecka 


