Stowarzyszenie Terytorialni
Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich
dla żołnierzy zawodowych
Kraków 2018
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BAACZNOŚĆ!
Uczyć was będę prawidłowego i szybkiego uzyskiwania pozwolenia na broń
kolekcjonerską w trzech prostych krokach. SPOCZNIJ!

ŻOŁNIERZ! 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 i 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:
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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!
PAMIĘTAJ!
Jako żołnierz zawodowy jesteś zobowiązany do poinformowania dowódcę jednostki
w której służysz o członkowskie w stowarzyszeniu, o czym mówi art. 107,
pkt. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003r.
(Dz.U. Nr 179, poz. 1750 z póź. zm.)
Wzór meldunku – 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. Bądź świadomy praw i obowiązków
posiadacza broni! – załącznik nr.4
Dokumenty potrzebne do pozwolenia na broń:
1. Zaświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu Terytorialni (wysłane do
Ciebie po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki)
2. Statut stowarzyszenia Terytorialni (wysłane do Ciebie po złożeniu deklaracji
i opłaceniu składki)
3. Odpis z KRS stowarzyszenia Terytorialni (wysłane do Ciebie po złożeniu
deklaracji i opłaceniu składki)
4. Wyciąg z rozkazu Dowódcy JW o przydzieleniu broni służbowej
lub zaświadczenie o pełnieniu zawodowej służby wojskowej i posiadaniu broni
służbowej – wzór Załącznik nr.3 (Zaświadczenie zanieś do kancelarii jawnej)
5. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu – wzór Załącznik nr.5
6. Ksero dowodu osobistego (prawej i lewej strony).
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7. Dokonać przelewu na kwotę 242 zł tytułem „Pozwolenie na broń” na konto
bankowe (odpowiednie do Oddziału OŻW pod które należysz – zobacz
załącznik nr.6) i wydrukować potwierdzenie przelewu.
8. Wniosek do Komendanta ŻW o pozwolenie na broń – wzór Załącznik nr. 7
9. 2 zdjęcia o wymiarach 3x4cm.
Wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Oddziale ŻW lub wyślij listem
poleconym z potwierdzeniem doręczenia. Adresy Oddziałów ŻW w załączniku nr.8.
Po złożeniu dokumentów otrzymasz informację o rozpoczęciu procedury. ŻW może
w tym czasie przeprowadzić wywiad środowiskowy, ewentualnie poprosić
o uzupełnienie danych.
Po około 2 miesiącach otrzymasz decyzję o pozwoleniu na broń.

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”) – załącznik nr.9
2. Wykonać przelew w wysokości 17 zł za jedną promesę na konto bankowe
(tam gdzie wpłacałeś za pozwolenie, dane do przelewu - załącznik nr.6)
i wydrukować potwierdzenie przelewu.
3. Podanie wraz z wydrukowanym potwierdzeniem przelewu złożyć osobiście
lub wysłać na adres Oddziału ŻW do którego składałeś wniosek o pozwolenie
na broń.
W czasie oczekiwania na wydanie promes/y (do 2 tygodni), zakup szafę z atestem
S1 wymaganą do przepisowego przechowywania broni i amunicji.
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 Oddziale ŻW. Można to
zrobić na dwa sposoby:
a. osobiście w Oddziale ŻW – należy zabrać ze sobą dowód zakupu broni
oraz dowód tożsamości – polecam najpierw umówić się telefonicznie na
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konkretną godzinę. ŻW nie ma prawa domagać się okazania broni dla
jej zarejestrowania – wystarczający jest dowód zakupu.
b. listownie na adres Oddziału ŻW – wysłać Wniosek o zarejestrowanie
broni – wzór Załącznik nr 10, oraz dowód zakupu broni (ważna jest data
stempla pocztowego i nadanie wyłącznie w placówce Poczty Polskiej –
5 dni od daty 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 żołnierzy posiadających prywatną broń którzy chętnie podnoszą
swoje umiejętności i dzielą się pasją strzelecką z innymi.
W razie problemów ze strony JW lub Oddziału ŻW oraz pytań związanych
z poradnikiem
skontaktuj
się
ze
stowarzyszeniem
Terytorialni
(dariusz.garbacz@terytorialni.pl)

BACZNOŚĆ! DO NAKAZANYCH CZYNNOŚCI - ROZEJSĆ SIĘ!
SPOCZNIJ!
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ZAŁĄCZNIKI
Poniżej lista załączników opisanych w poradniku. Wersje edytowalne można
ściągnąć ze strony stowarzyszenia – www.terytorialni.pl

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa
Załącznik nr.1 Deklaracja członkowska
Załącznik nr.2 Meldunek stowarzyszenie
Załącznik nr.3 Zaświadczenie o pełnieniu zawodowej służby wojskowej i
posiadaniu broni służbowej
Załącznik nr.4 Prawa i obowiązki żołnierza kolekcjonera
Załącznik nr.5 Oświadczenie o miejscu stałego pobytu
Załącznik nr.6 Opłaty administracyjne
Załącznik nr.7 Wniosek o wydanie pozwolenia na broń
Załącznik nr.8 Dane kontaktowe OŻW
Załącznik nr.9 Podanie o promesę
Załącznik nr.10 Rejestracja broni poczta
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Stowarzyszenie Terytorialni
Deklaracja członkowska

Dane kandydata:
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

Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Terytorialni.
Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* obywatelstwa polskiego.
Oświadczam, że posiadam/nie posiadam podwójne obywatelstwo ………………………..
Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* pełnej zdolności do czynności prawnych.
Oświadczam, że jestem osobą niekaraną.
Oświadczam, że zapoznałem się ze statutem.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*niepotrzebne skreślić

czytelny podpis, data

