
Algorytm postepowania w sprawie wydania pozwolenia na broń sportową i kolekcjonerską: 

1. Zapisanie się do klubu 

2. Obowiązkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki. 

3. Staż 3 miesiące i treningi praktyczne jeżeli ktoś takowych potrzebuje. 

4. Egzamin na patent strzelecki lub ewentualnie jego poprawka, opłata tylko PayPal indywidualnie 

5. Nadanie patentu strzeleckiego. 

6. Indywidualne wystąpienie w portalu informatycznym PZSS o nadanie licencji sportowej P,K,S 

7. Nikt nie opłaca sam licencji sportowej i robi to klub w imieniu zawodników. 

8. Wpłata na konto klubowe opłaty licencyjne  PZSS, WZSS + opłata członkowska na następny rok 

jeżeli wszystko co wymienione wyżej ma miejsce listopad – luty. Obecnie to 270 zł. Wszystko jest 

tutaj: https://legionwschodni.pl/czlonkostwo-licencje-pzss-sezon-2021/  

9. Nr konta: 42 1140 2004 0000 3102 7829 1006 mBank tytuł „Członkostwo i licencja 2023” 

10. Klub zatwierdza wniosek po opłaceniu składek, WZSS i PZSS również zatwierdzają po uzyskaniu 

opłat licencyjnych. 

11. Po otrzymaniu licencji z PZSS która będzie dostępna w portalu informatycznym PZSS na 

indywidualnym kocie każdego zawodnika robimy badania lekarskie. 

12. Badania: Proszę umawiać się telefonicznie na badania psychologiczne. Psycholog: MAREK 

TOCZYDŁOWSKI tel. 607 370 005 ul. Zwycięstwa 8 lok. 212 drugie piętro wieżowiec obok MADRO. 

Przy umawianiu się proszę mówić, że jesteś z Legionu Wschodniego. Po badaniu psychologicznym 

będzie badanie lekarskie. Po badaniach psychologicznych (jeżeli się przejdzie) otrzymacie  

zaświadczenie. Do WPA są potrzebne dwa. Drugie zaświadczenie Państwo otrzymacie od lekarza 

wpisanego na listę lekarzy WPA. Może to być dr. Irena Panasiuk tel.: 85 652 74 77 lub 85 652 20 40 

ul. Tuwima 1/2, osiedle Antoniuk, 15-746 Białystok lub ul 42 Pułku Piechoty 131/4. Po badaniu 

psychologicznym dzwonimy pod nr 85 652 74 77 lub 85 652 20 40 i umawiamy się na badanie na 

pozwolenie na broń. Tam przechodzimy lekarza, okulistę i psychiatrę. Otrzymujemy drugie 

zaświadczenie. Możecie Państwo też robić badania na własną rękę u jakiegokolwiek lekarza ale 

wpisanego na listę WPA KWP. 

13. Link do uprawnionych psychologów: https://podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-

bron-kwal/pozwolenie-na-bron-dopu/27517,Wykaz-psychologow-uprawnionych-do-badan.html 

14. Link do uprawnionych lekarzy: https://podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron-

kwal/pozwolenie-na-bron-dopu/27516,Wykaz-lekarzy-uprawnionych-do-badan.html  

15. Po wszystkich badaniach prosimy o kontakt. Wydamy zaświadczenia o przynależności do klubu. 

Obecnie zaświadczenia wydaje wiceprezes KSS Legion Wschodni Pan Andrzej Grygorczuk tel. 
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501611699 e-mail: info@legionwschodni.pl lub kiedy w/w nie może to prezes Robert Jurczak e-

mail: biuro@legionwschodni.pl  

16. Link do Statutu KSS Legion Wschodni: http://legionwschodni.pl/wp-

content/uploads/2022/05/Statut_KSS_Legion_Wschodni.pdf 

17. Następnie po uzyskaniu patentu, licencji, zaświadczenia, badań piszemy wnioski o pozwolenie na 

broń. Wzory i opisy wniosków, numery i kwoty do opłat są tutaj w linku (opłaty: 242 zł za wydanie 

pozwolenia do celów sportowych, 242 zł za wydanie pozwolenia do celów kolekcjonerskich, 10 zł za 

wydanie dopuszczenia do posiadania broni). Potwierdzenia opłat należy wydrukować i dołączyć do 

Wniosku do WPA.  https://podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/pozwolenie-na-bron-

kwal/pozwolenie-na-bron-dopu/27514,Jak-ubiegac-sie-o-pozwolenie-na-bron-palna-oraz-

dopuszczenie-do-posiadania-broni.html?fbclid=IwAR2dA-

iblJe_GP1dOhzEZe91AjaR_bC0jb92LqMKgpvp14Z8wYaO5JPJKXo 

18. KSS Legion Wschodni wypracował jeden potrójny wzorcowy wniosek oraz WAŻNE „Oświadczenie 

do celów kolekcjonerskich”. Wzory są w poniższym linku. Należy je tylko zmodyfikować.  

19. Wniosek do WPA: http://legionwschodni.pl/wp-

content/uploads/2022/12/Potrojny_zorcowy_wniosek_WPA_Bialystok_aktualny.doc  

20. Oświadczenia kolekcjonerskie do WPA: http://legionwschodni.pl/wp-

content/uploads/2022/12/Oswiadczenie_kolekcjonerskie_przykladowe_WPA_Bialystok.doc  

21. Proszę o sprawdzenie w stopce Wniosku do WPA ilość i jakie dokumenty są potrzebne. Proszę 

zweryfikować z tym co Państwo posiadacie. Proszę pamiętać o 3 sztukach fotografii. 

22. Zawsze służymy Państwu pomocą. Proszę pamiętać, że KSS Legion Wschodni to klub sportowy 

działa na zasadzie stowarzyszenia. Zarząd oraz instruktorzy poświęcają swój wolny czas. Na co dzień 

pracują tak jak Państwo i maja swoje życie osobiste. Nikt w KSS Legion Wschodni nie jest 

zatrudniony i nie pobiera z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. Wszystko co robimy jest pro publico 

bono. Wszelkie opłaty są związane z działalnością klubową i statutową. Dlatego prosimy o 

uszanowanie naszego czasu i zrozumienie kiedy nie możemy poświęcić Państwu tyle czasu ile byście 

potrzebowali. Wszelkie sprawy radzimy załatwiać telefonicznie, sms, , e-mailowo osobiście w czasie 

otwarcia strzelnicy oraz na zawodach. 

23. Kontakt: https://legionwschodni.pl/kontakt/ 

 
Z poważaniem 
Robert Jurczak 

Prezes KSS Legion Wschodni 
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