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Kwestionariusz na zaświadczenie
uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
jej wywozu za granicę
...........................................................................................................................................................
(osoba uprawniona do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu*)

Pan/i/ .............................................................. obywatel/ka/................................................,
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

urodzony/a/..........................................., w ....................................., legitymujący/a/ się paszportem
(data, rrrr-mm-dd)

(miejsce urodzenia)

........................................, zamieszkały/a/ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w ..................
(seria i numer)

..............................................................................., a w czasie pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
(adres zamieszkania)

w .................................................................................................... jest uprawniony/a/ do przywozu
(adres zamieszkania)

z ..................................... na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywozu za granicę
szt. broni .......... i ................ szt. amunicji
(ilość)

Opis broni i amunicji:
Broń:
Rodzaj

Nazwa, marka

1
2
3
Łącznie.............szt.broni
Amunicja:
Rodzaj
1
2
3
Łącznie.........szt. amunicji

Kaliber,
rok produkcji**

Seria i numer

Kaliber

Inne cechy
Ilość
identyfikacyj magazyn
ne
ków

Ilość

Cel przywozu .............................................................................
Data planowanego przyjazdu.......................................................
Data planowanego wyjazdu.........................................................

................................................
(data i podpis)

* Uprawnionymi do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu są następujące kategorie
osób:
• Członkowie misji dyplomatycznych
• Członkowie urzędów konsularnych,
• Osoby zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych,
• Osoby, którym broń i amunicja jest niezbędna do wykonywania czynności związanych z
ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych,
przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji
zagranicznych, a także do innych celów, wynikających z porozumień międzynarodowych
lub zasady wzajemności,
• Cudzoziemcy albo obywatele polscy mający miejsce stałego zamieszkania za granicą
przybywający na terytorium RP w celu wzięcia udziału w polowaniach,
• Cudzoziemcy albo obywatele polscy mający stałe miejsce zamieszkania za granicą
przybywający na terytorium RP w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których
regulamin wymaga użycia broni lub w przygotowaniach do takich imprez.

** wpisać w przypadku, gdy jest znany

POUCZENIE
Dokument niniejszy zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji
w terminie 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.
W okresie ważności zaświadczenia można dokonywać na jego podstawie zakupów
amunicji do broni określonej w zaświadczeniu [dotyczy przypadków przywozu broni w celach
łowieckich oraz wzięcia udziału w imprezach sportowych- art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549)

