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DECYZJA
Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 39

ustawy z dnia 21 maja 1999 roku

o broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 576 ze zm,) oraz rozporządzenia
Wewnętrznych

i Administracji
na

oraz Spraw Zagranicznych

wydawania

pozwoleń

broń

członkom

zrównanym

z nimi na podstawie

rozpatrzeniu

wniosku Pana!

misji

porozumień

Ministrów Spraw

z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie trybu i warunków

dyplomatycznych

międzynarodowych

i urzędów konsularnych

~

(Dz. U. z 2000 r., Nr 18, poz. 236), po

w sprawie wydania pozwolenia

bojową do celów ochrony osobistej, złożonego za pośrednictwem
WYDAJĘ
PALNĄ BOJOWĄ

POZWOLENIE

na broń palną

Ministerst.wa Spraw Zagranicznych
NA BROŃ

W CELU OCHRONY

na czas pełnienia misji dyplomatycznej

oraz osobom

OSOBISTEJ

w Rzeczypospolitej

Pan:

.•.

Polskiej:

0.-

data i miejsce urodzenia:
seria i numer legitymacji konsularnej:

J

•

cel:

ochrona osobista

•

rodząj broni:

palna bojowa w postaci pistoletu centralnego
zaplonu o kalibrze od 6 mm do 12 mm

•

ilość egzemplarzy:.)

(jeden).
UZASADNIENIE:

Wnioskiem

z dnia 29.02.2016

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

r. (data

wpływu: 06.04.2016

- Pan,

r.), złożonym za pośrednictwem

lna - pracownik
_~~itpił do

Policji w Krakowie
marki

Komendanta

w'
Wojewódzkiego

o wydanie terminowego pozwolenia na posiadanie broni palnej bojowej w postaci pist?letu

mod.'

kil!. 9 mm Para o numerze fabrycznym,'

, Zgodnie z art. 39 pkt l ustawy obroni

broń i amunicję na podstawie porozumiell

w celu

ochrony osobistej.

f amunicji cz-łi:>I1kowiemisji dyplomatycznych

konsularnych oraz osoby zrÓwnane z nimi na podstawie

osobistej.

konsularny

międzynarodowych

porozumień

międzynarodowych

lub na zasadzie wzajemności

i urzędów

mogą posiadać
w celu ochrony

I'

godz.

WYSŁANO

Policji

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (12) 6]5-44-44 fax (12) 6J5-32-7]
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Z kolei zapis j J rozporządzenia
Zagranicznych

111

sprawie trybu

i urzędów konsularnych

A4iniSlrólI' Spraw Wewnętrznych i A dminisfracji oraz Spraw

i warunkól1' v.ydawania poz,l'oleń na brOi?członkom misji dyplomatycznych

oraz osobom

zrównanym

z nimi na podstawie

stanowi, że cudzoziemcy będący członkami, misji dyplomatycznych
zrównane z nimi na podstawie porozumień

międzynarodowych,

porozumień

i urzędów

międzynarodowych

konsularnych

oraz osoby

składają wniosek o wydanie terminowego

pozwolenia na broń za pośrednictwem Ministra Spraw Zagranicznych do właściwego organu Policji, dołączając:
l) dwie fotografie o wymiarach 3 x 4 cm oraz
2) odpis lub kopię dokumentu o charakterze pozwolenia na broń, wydanego cudzoziemcowi przez właściwy
organ państwa, którego jest obywatelem, 'poświadczon~1 za zgodność przez urząd konsularny pal1stwa, którego
jest obywatełem, albo
3) wydane przez urząd, o którym mOwa w pkt 2, zaświadczenie, .że przepisy danego państwa nie v,'ymagają
dokumentu o charakterze pozwolenia na określony rodzaj broni,
4) uwierzytelnione

przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski dokumentów, o których mowa

wpkt2i3.
Należy zaznaczyć, że wydanie cudzoziemcowi terminowego pozwolenia na broń potwierdza
legitymacja posiadacza terminowego pozwolenia na brOił. która uprawnia do nabycia amunicji do broni, na którą
wydano pozwolenie. Legitymacja podlega zwrotowi do organu, który ją wydał, po zakończeniu pełnienia przez
~A'!&!.".,

~',

r

cudzoziemca funkcji w misjach dyplomat)/cznych i urzedach konsularnych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Mając na uwadze fakt, iż w:przedmiotowej
powyżej, Komendant Wojewódzki Policji wKrakowie

sprawiezóstały

spełnione wymogi, o których mowa

postanowił ja~'"" sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji na podstawie mi. 127 ~ł
odwołanie
wKrakowie

do

Komendanta

Głównego

Policji

i2 oraz art. 129 ~ l i 2 K.p.a. służy stronie

za pośrednictwem

Komendanta

Wojewódzkiego

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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