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Informacja Prasowa – Zaproszenie 
 

Zapraszamy na posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dniu 3 

grudnia 2008 r., godz. 13.20, w Warszawie, ul. Jasna 2/4, Sala E, dot. skargi na 

decyzję KGP, utrzymującą w mocy decyzję KSP, w zakresie odmowy wydania 

pozwolenia na broń sportową. Skarżący decyzję, chce zintegrować środowisko 

strzeleckie w słusznej sprawie, wierząc, że zainteresowanie zaproszonych mediów i 

przedstawicieli innych instytucji, wpłynie na zmianę błędnej polityki w zakresie 

wydawania pozwoleń na broń sportową. Sprawa jest ciekawie precedensowa i ma 

szansę ukształtować orzecznictwo w zakresie wydawania pozwoleń na broń. Mimo, że 

zachodzą wszystkie obiektywne przesłanki do wydania pozwolenia, organ wydał 

decyzję odmowną. Na rozprawie będą obecni Szefowie Klubów Sportowych, 

zawodnicy, pasjonaci strzelectwa, media. 

 

Ogólnopolska inicjatywa dot. liberalizacji wydawania 

pozwoleń na broń sportową 

www.bronsportowa.wa.pl , e-mail: bronsportowa@wp.pl 
 

*** 

Polska ma wspaniałą tradycję strzelectwa sportowego. Zdobywcy złotych medali olimpijskich, Józef 

Zapędzki (Meksyk 1968, Monachium 1972), Renata Mauer (Atlanta 1996, Sydney 2000) oraz wielu innych 

srebrnych i brązowych medalistów, to postaci, z których jesteśmy dumni. Niestety od kilku lat strzelectwo 

sportowe, boryka się z brakiem środków na szkolenie nowych zawodników oraz popularyzowanie tej dyscypliny 

sportu w społeczeństwie. Zarówno młodsi jak i starsi pasjonaci strzelectwa sportowego, przyjmują na swoje 

barki ciężar wyszkolenia oraz zakupu broni sportowej do treningu. Od dwóch lat uprawnione do wydawania 

pozwoleń na broń sportową, Wydziały Postępowań Administracyjnych funkcjonujące przy Komendach 

Wojewódzkich Policji, rozpoczęły rozbrajanie sportowców błędnie zakładając, że taka polityka wpłynie na 

spadek przestępczości z użyciem broni palnej. Nadto praktycznie każda nowa decyzja o wydanie pozwolenia na 

broń sportową kończy się odmową. Tymczasem statystyki pokazują, że odsetek przestępstw popełnianych z 

użyciem broni sportowej jest na poziomie wartości przypisywanej tzw. błędowi statystycznemu. Przestępcy zaś 

korzystają z broni pochodzącej z przemytu, nielegalnego wytworzenia, czy też będącej pozostałością ostatnich 

wojen światowych. 

Sportowcy podobnie jak myśliwi nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa. Wywodzą się z różnych 

środowisk, swoją koleżeńską i integracyjną postawą, przyczyniają się do budowy społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Tym bardziej dziwi fakt, że np. wyjątkowo niebezpieczną broń myśliwską po uzyskaniu uprawnień do 

wykonywania polowania dostaje praktycznie każdy chcący zabijać zwierzynę wnioskodawca. Broni sportowej 

zaś, mimo posiadanych uprawnień i licencji sportowych, nie dostaje praktycznie nikt, kto chce strzelać do 

papierowej tarczy. 

Jeśli powyższa tendencja się utrzyma, wspaniały sport jakim jest strzelectwo sportowe przestanie 

dostarczać nam emocji i medali zdobywanych na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Naturalnie ku uciesze 

krajów sąsiadujących z Polską, w których dyscyplina ta przeżywa swój rozkwit. 

Apelujemy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Posłów na 

Sejm RP, Prasy,  Radia i TV, o włączenie się w naszą akcję. 


