Warszawa, dnia 10 maja 2016 r.
Poz. 90
Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

DECYZJA Nr 143/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie informowania o zmianie właściwości organów w stosunku do
żołnierzy zawodowych w związku z posiadaniem broni prywatnej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra
Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932)
w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U.
Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§

1.

Organami

wojskowymi,

uprawnionymi

do

kontroli

wykonywania

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505)
są, w stosunku do żołnierzy zawodowych, komendanci oddziałów Żandarmerii
Wojskowej właściwi ze względu na miejsce stałego zamieszkania żołnierza
zawodowego lub komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej właściwi ze względu
na miejsce pełnienia służby wojskowej przez żołnierza zawodowego.
§ 2. Pisemne oświadczenie o posiadaniu, nieposiadaniu bądź wszczęciu
wobec żołnierza zawodowego postępowania o wydanie pozwolenia na broń,
adresowane do komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej właściwego ze
względu na miejsce stałego zamieszkania żołnierza zawodowego, żołnierz
zawodowy może złożyć w kancelarii jednostki wojskowej, w której służy lub w organie
kadrowym, w związku ze stawieniem się w jednostce wojskowej do pełnienia

zawodowej służby wojskowej lub w związku ze zwalnianiem z zawodowej służby
wojskowej.
§ 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 2, stanowi załącznik do decyzji.
§

4.

Dowódca

jednostki

wojskowej

informuje

żołnierza

zawodowego

stawiającego się w jednostce wojskowej do pełnienia zawodowej służby wojskowej
oraz

żołnierza

zawodowego

zwalnianego

z

zawodowej

służby

wojskowej

o możliwości złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 2.
§ 5. Oświadczenia, o których mowa w § 2, dowódca jednostki wojskowej
przesyła raz na kwartał w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po
zakończeniu kwartału, komendantowi oddziału Żandarmerii Wojskowej, o którym
mowa w § 1.
§ 6. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz

Załącznik do decyzji Nr 143/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 maja 2016 r. (poz. 90)

………..……………., dnia ……………
Stopień, imię, nazwisko ……………………………
………………………………………………………
Imię ojca ……………………………………………
PESEL ……………………………………………...
Adres zamieszkania ………………………………
………………………………………………………
Nr i seria dowodu osobistego………………………
wydany w dniu …………………………………….
przez ………………………………………………..
Telefon ……………………………………………..

KOMENDANT
Oddziału Żandarmerii Wojskowej
w ………………………

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a) ……………………………………………… zostałem(am)
(stopień, imię, nazwisko)

poinformowany o tym, że:
1. organem właściwym w stosunku do żołnierzy zawodowych w zakresie kontroli wykonywania
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz.
576, z późn. zm.) jest komendant oddziału terenowego Żandarmerii Wojskowej właściwy ze względu
na miejsce stałego zamieszkania żołnierza zawodowego lub komendant oddziału terenowego
Żandarmerii Wojskowej właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby wojskowej przez żołnierza
zawodowego,
2. organem właściwym w stosunku do osób niebędących żołnierzami zawodowymi w zakresie kontroli
wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) jest komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce
stałego pobytu zainteresowanej osoby,
oświadczam, że:
1. posiadam
pozwolenie
na
……………………………………….

broń

nr………………………

wydane

przez

2. wszczęto/nie
wszczęto* wobec mnie postępowanie o wydanie pozwolenia na broń przez
…………………………………………………

…………………………………………………………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

