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Komenda Wojewódzka Policji
w Gdańsku

Wydział Postępowań Administracyjnych

wPA.642-229lż014

Pan

nadkom. Bartosz Furgala
Zastępca
Dyrektora Gabinetu
Komendanta Głównego Po|icji

W związku z powstałą wątpliwościąw zakresie interpretacj i przepisów regulujących
egzaminowanie osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń, zwTacam się z prośbą
o przedstawienie wykładni art. 16 Ustawy o broni i amunicji

Do Wydziału Postępowań

w

Gdańsku wpĘwają wnioski

z dnia 27 maja 1999 roku.

Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji

o

wydanie pozwolenia

na broń palną do

celów

w znacznej częściod fuŃcjonariuszy wymienionych w art. 16 ust. 2
Ustawy o broni i amunicj i, którzy prz7Ąaczając powższy przepis Ządają zwolnienia ich
generalnie z egzaminu ze znajomościprzepisów dotyczących posiadania i uźywania broni

kolekcjonerskich

palnej oraz umiejętnościposługiwania się

Ę bronią.

Dotychczasowa praktyka stosowania wskazanego przepisu przez wydziały postępowań

administracyjnych komend wojewódzkich

funkcjonariuszy służbwymienionych w art. 16 ust. 2
od rodzaju broni o

w

policji

tej

kraju polegała na zwolnieniu

że ustawy od egzaminu niezależnie

jaki się ubiegają,
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W postępowaniu administrac.vjnym nr WPA.642-22912014 prowadzonym przez tut.

Wydział, zakończonym odmową wy-dania pozwolenia na broń palną
kolekcjonerskich. Komendant Główny
rlr

EA II-994l8'19l1'4 z

Policji

w

do

celów

trybie odwołania wydał decl,zję

dnia 20 czerwca 2014 roku (kserokopie w załączeniu), w treściktórej

wskazał cyt. ,,,.,Przed wydaniem decyzji organ winien ustalić

w

jakim zaltresie (całkowicie

czy Ęlko w odniesieniu do niektórych rodzajów broni) strona jest zwolniona z egzaminu,
o którym mowa y) art. ]6 ust.

] ustawy o broni i amunicji.,,", W celu usunięcia zaistniałych

w,ątpliwości tut. Wydział zwrócił się do Zespołu Prawnego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdńsku pismami z dńa 2 pńdziemika 2014 roku, 4 listopada 2014 roku,

roku (kserokopie

w

załączeniu)

o

wydanie opinii prawnej

3l

grudnia 2014

w zakesie

interpretacj i

art. 16 ustawy o broni i amunicj i. W odpowiedzi, pismami z dnia2'7 pńdziemika 2014 roku,

16 grudnia 2014 roku

i

19 lutego 2015 roku (kserokopia w załączeniu) Zespół Prawny

Komendy Wojewódzkiej Policji

w

Gdansku nie zajął jednoznacmego stanowiska

oraz nie wypowiedział się wprost w kwestii sygnalizowanych wątpliwości.
W tym stanie rzeczy zwlacarn się z prośbąo wydanie opinii prawnej:

1, czy fuŃcjonariusze

w;,rnienieni w art. 16 ust. 2 Ustawy o broni

żI maja 1999 roku zwolnieni

i

amunicji z dnia

są generalnie z egzaminu ze znajomościprzepisów

dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętnościposługiwania się bronią
w zakesie rodzajów broni wymienionych w art. 10 ust. 4 pkt 1-7 tejże ustawy;

2,

czy Ież wskazani wyżej funkcj onariusze są zwolnieni z egzaminu w zakresie rodzajów
broni, co do których posiadają stosowne przeszkolenie zawodowe.

Zńącznlk:

1. kserokopia decyzli komendanta Głównego Policji ff EA II-994l879l11
z dńa20.06.20|4 t. -2kaĘl4 słony
2. kserokopia pisma do Zespołu Prawnego KWP w Gdńsku z dnia 02.10.2014 r. ,
2 karty/3 strony;

3.

kserokopia odpowiedzi od Zespołu Prawnego KWP w Gdańsku z dnia2l.10.2014 r. 2 karty/4 strony;
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.ł. kserokopia

pisma do Zespołu Prar.vnego KWP w Gdańsku z dnia

.2014 r.

-

kserokopia odpow-iedzi od Zespołu Prawnego KWP w Gdańsku z dnia 16.12.2014 r.

-

0.ł. l

1

2 kańy/3 strony;

5.

1

6.

kańa/2 strony;

z

dnia 31.|2.ż014 r.

-

kserokopia odpowiedzi od Zespołu Prawnego KWP w Gdańsku z dnia 19.0ż.ż015r.

-

kserokopia pisma do Zespołu Prawnego KWP w GdŃsku
2 karty/4 strony;

7.

1

kańa/2 strony.
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