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POZWOLENIA NA BROŃ

KOMUNIKAT
WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem
się tzw. koronawirusa i w trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo
proszę - licząc na Państwa zrozumienie - aby ogrniczyć wizyty
w Wydziale Postępowań Administracyjnych do niezbędnego minimum.
Przypominam, że czynności związane ze złożeniem wniosku o:
wydanie pozwolenia na broń;
dopuszczenie do posiadania broni;
wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni;
wpisanie na listę kwaliﬁkowanych pracowników ochrony;
wpisanie na listę kwaliﬁkowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
wydanie licencji detektywa
oraz
zarejestrowanie nabytej broni nie wymagają osobistego
stawiennictwa w siedzibie wydziału.
Ponadto zachęcam do korzystania z innych dostępnych metod
kontaktu np. poczty, rozmowy telefonicznej czy poczty elektronicznej.

NACZELNIK
WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI
W OLSZTYNIE
mł. insp. Stanisław Moroz

Broń palna
Zasady wydawania pozwoleń na broń

Karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych
Europejska Karta Broni Palnej
Broń bez pozwolenia
Opłaty
Lista lekarzy i psychologów
Przydatne druki

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ POZWOLEŃ NA BROŃ
ul. Pstrowskiego 3, blok 4
10-049 Olsztyn
tel. 47 7314300
fax 47 7314305
e-mail: wpa@ol.policja.gov.pl

NACZELNIK WYDZIAŁU
mł. insp. Stanisław Moroz

ZASTĘPCA NACZELNIKA
podinsp. Rafał Wróbel

Przyjmowanie interesantów
wtorek w godzinach od 10:00 do 16:45
środa w godzinach od 8:00 do 15:00
czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia pilnej sprawy w pozostałe dni (poniedziałek, piątek),
po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym

Uwaga: Nastąpiła zmiana osób obsługujących poszczgólne rejony.
Poniżej aktualny wykaz:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sierż. szt. Emilia Mycio
tel. 47 7314314 (pok. nr 10)

obsługiwany rejon: miasto Olsztyn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specjalista Małgorzata Olszewska
tel. 47 7314303 (pok. nr 9)
obsługiwany rejon: powiaty: Giżycko, Ełk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------st. asp. Maria Rypińska
tel. 47 7314321 (pok. nr 101)
obsługiwany rejon: powiaty: Szczytno, Pisz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specjalista Katarzyna Śliwa
tel. 47 7314307 (pok. nr 10)
obsługiwany rejon: powiat Olsztyn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nadkom. Joanna Garbarczyk
tel. 47 7314304 (pok. nr 14)
obsługiwany rejon: powiaty: Elbląg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------podinsp. Marek Horoszko
tel. 47 7314308 (pok. nr 2)
obsługiwany rejon: powiaty: Braniewo, Lidzbark Warmiński
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sierż. szt. Katarzyna Wydrych
tel. 47 7314306 (pok. nr 101)
obsługiwany rejon: powiaty: Mrągowo, Bartoszyce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------st. sierż. Joanna Orłowska
tel. 47 7314318 (pok. nr 10)
obsługiwany rejon: powiaty: Olecko, Kętrzyn, Węgorzewo, Gołdap, Ostróda
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------asp. szt. Piotr Kowalski
tel. 47 7314309 (pok. nr 9)
obsługiwany rejon: Iława
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Michał Chocholski
tel. 47 7314320 (pok. nr 9)
obsługiwany rejon: powiaty: Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo, Nidzica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------asp. szt. Krzysztof Zawadzki
tel. 47 7314319 (pok. nr 104)
obsługuje: rejestracja broni PCU, wydawanie EKBP na broń czarnoprochową, sprawy związane
z depozytem broni z terenu całego województwa warmińsko-mazurskiego
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

