
 

U Z A S A D N I E N I E 

 
sporządzić własne rzetelne uzasadnienie, w którym należy ująć szczególne powody chęci posiadania broni prywatnej – np. staż służby, 

zainteresowania, przekonanie organu o potrzebie posiadania wnioskowanej ilości broni, potrzeby wynikające z przynależności do organizacji 
(szczególnie w przypadku sportowców i myśliwych) itp. 

 

 

 

 

Nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie przeze mnie 

pozwolenia na broń kolekcjonerską  

 

Jestem członkiem sekcji kolekcjonerskiej stowarzyszenia Terytorialni od …… roku. 

Terytorialni to stowarzyszenie o charakterze proobronnym które zrzesza kolekcjonerów broni, 

sportowców oraz osoby interesujące się ogólnie pojętą wojskowością. 

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. 

 

Na podstawie art. 15 ust 6, Ustawy o Broni i Amunicji jestem zwolniony od 

przedstawienia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 Ustawy o Broni i Amunicji,  jestem zwolniony od obowiązku 

zdania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz 

z umiejętności posługiwania się tą bronią. 

 

Planuję stworzyć kolekcję broni stanowiącej przekrój najrzadziej ale też tych 

najczęściej spotykanych i unikatowych jednostek broni, w głównej mierze stosowanych w 

formacjach mundurowych w Polsce i nie tylko. Na początku kolekcja którą planuję w 

przyszłości rozwijać oceniam szacunkowo na …….. jednostek, i dlatego wnoszę o wydanie 

pozwolenia na taką właśnie ilość broni. 

 

Od wielu lat moje zainteresowania i zamiłowania skierowane są na broń palną i różnego 

rodzaju militaria które kolekcjonuje. Zbieram i czytam czasopisma związane z przedmiotowym 

tematem których posiadam już dużą kolekcję. W ramach członkostwa w stowarzyszeniu 

Tetytorialni pragnę szerzyć wiedzę o broni palnej, jej historii i budowie a uzyskanie pozytywnej 

decyzji ułatwiło by mi to. 

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie podania z uwagi na chęć kultywacji i 

rozpowszechniania tego  zainteresowania wśród innych ludzi. 
 


