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Rejestracja broni przez Internet / ePUAP 

Jak zacząć? 

Aby zarejestrować broń przez Internet musimy posiadać darmowe 

konto na platformie ePUAP.

01 

K R O K  

02 

K R O K  

03 

K R O K  

Wchodzimy na stronę https://epuap.gov.pl/, 

wypeniamy formularz rejestracyjny i zakładamy konto. 

W ciągu maksymalnie 14 dni potwierdzamy nasz Profil 

Zaufany w dowolnym Punkcie z listy:  Lista Punktów 

Potwierdzających

To wszystko. Od teraz możemy używać platformy 

ePUAP do komunikacji z urzędami (również WPA).

Czy możemy składać do WPA wnioski o rejestrację 

broni przez ePUAP? 

Kodeks Postępowania Administracyjnego Art. 63. § 1. 

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą 

być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu 

lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków 

komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą organu administracji publicznej utworzoną na 

podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

https://epuap.gov.pl/
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
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Co jest nam potrzebne? 

Do rejestracji broni poprzez Internet ePUAP potrzebujemy dowód 

nabycia broni w wersji elektronicznej.

USTAWA O BRONI I AMUNICJI  ART. 13 UST. 2

Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu 

nabycia broni, …

Należy pamiętać, że nie może to być własnoręcznie 

wykonany skan dokumentu, ponieważ nie jest on 

dowodem nabycia a jednie jego kopią (chyba, że wybrany 

urząd dopuszcza taką możliwość).

Na podstawie jakich dokumentów możemy 

rejestrować broń przez Internet / ePUAP? 

 e-faktura bez podpisów, 

e-faktura z podpisami elektronicznymi,

inne dokumenty nabycia (umowa kupna-sprzedaży, 

umowa darowizny, akt dziedziczenia, postanowienie o 

stwierdzeniu nabyciaspadku, postanowienie o dziale 

spadku) opatrzone podpisem elektronicznym wystawcy 
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Rejestracja broni przez Internet / ePUAP 

Po zalogowaniu się do platformy ePUAP możemy wyszukać 

odbiorcę oraz formularz wniosku pisma ogólnego. 

Możesz też kliknąć link:  Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Następnie wybieramy niebieski przycisk „Załatw sprawę” i 

przechodzimy  do ekranu na którym będziemy mogli wpisać 

adresata naszego wniosku. 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/najnowsze-uslugi/najnowsze-uslugi-centralne-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego/
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Rejestracja broni cd. 

Adresata możemy wybrać przyklejając do okienka „Ustaw/zmień 

adresata” odpowiedni kod skrzynki wybranego przez nas urzędu.

Wydziały Postępowań Administracyjnych korzystają ze skrzynek 

podawczych w systemie ePUAP, Komend Wojewódzkich Policji.

Co możemy jeszcze załatwić przez  ePUAP? 

Z platformy ePUAP możemy korzystać (zgodnie z KPA 

Art. 63. § 1. ) we wszelkich sprawach jakie do tej pory 

wymagały od nas składania wniosków. 

np. możemy "zamówić" promesy 
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Rejestracja broni cd. 

Po wprowadzeniu kodu adresata wybieramy wyszukaną instytucję. 

Następnie z listy rozwijanej wybieramy rodzaj pisma (Wniosek) i 

uzupełniamy okienko tytuł pisma: Wniosek o rejestrację broni.
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Co napisać we wniosku? 

Po wprowadzeniu kodu adresata wybieramy wyszukaną instytucję. 

Następnie z listy rozwijanej wybieramy rodzaj pisma (Wniosek) i 

uzupełniamy okienko tytuł pisma: Wniosek o rejestrację broni.

System automatycznie w nagłówku umieści nasze imię i nazwisko, 

numer pesel i datę. Ponadto będzie również wymieniony adresat i 

rodzaj pisma wraz z tytułem. Tych danych nie musimy powtarzać. 

Warto jednak aby w treści naszego wniosku znalazły się 

następujące informacje:

imię i nazwisko z adresem  korespondencyjnym, numerem 

telefonu i adresem e-mail,

informacja: Do wiadomości: Wydziału Postępowań 

Administracyjnych KWP …...,

adresat: Pan Komendant Wojewódzki (lub Stołeczny) Policji w 

 ….....,

treść wniosku: Proszę o zarejestrowanie niżej wymienionej 

broni palnej nabytej na podstawie pozwolenia wydanego w 

celach (np.: sportowych) (lub numer pozwolenia),

informacja o broni: rodzaj broni (pistolet/karabin/strzelba), 

producent, model, kaliber/kalibry, numer/numery, rok produkcji,

dane podmiotu oraz imię i nazwisko sprzedawcy,

informacja o załączniku: W załączeniu faktura elektroniczna 

otrzymana od XYZ drogą elektroniczną,

adnotacja: Niniejszym dochowuję obowiązku rejestracji w ciągu 

5 dni od nabycia, zgodnie z Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549 USTAWA 

z dnia 21 maja 1999 r.,

wybraną formę kontaktu: Proszę o kontakt telefoniczny / za 

pośrednictwem poczty elektronicznej / platformy ePUAP
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Wysyłka

Podpisujemy nasz wniosek profilem zaufanym, potwierdzając 

czynność kodem sms. Następnie wysyłamy. Po tej czynności 

otrzymamy UPP czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia . UPP 

jest cyfrowym awizem. To wszystko. 

Potwierdzenie rejestracji 

Zgodnie ze stanowiskiem  Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi 

Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy 

Głównej Policji wyrażonym w piśmie ES-4631/4352/17/RB z dnia 

15 grudnia 2017 , potwierdzenie rejestracji broni w legitymacji 

posiadacza broni należy uzyskać bez zbędnej zwłoki. 

"Wpis do legitymacji posiadacza broni potwierdza jedynie 
zakończenie procesu rejestracji broni. Obowiązujące w tej 
materii przepisy nie regulują  jednak w jakim terminie ten wpis 
ma zostać  dokonany przez właściwy organ, choć  nie budzi 
oczywiście wątpliwości, że musi się  to odbyć  bez zbędnej 
zwłoki" 

UWAGA !!! - upewnij się, że Twoje WPA nie wymaga 

potwierdzenia rejestracji w legitymacji posiadacza 

broni w terminie 5 dni 

Przed uzyskaniem stanowiska KGP, zapytałem poszczególne WPA 

o stosowaną praktykę w zakresie rejestracji broni. Część z nich 

uważa wpis za wymagany element procedury rejestracji !!! 
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Co grozi za brak potwierdzenia rejestracji? 

Nic. Rozdział 5 Przepisy karne Ustawy o Broni i Amunicji w Art. 51 

ust. 3 jasno wskazuje, kto podlega karze grzywny: "Kto posiada 

broń, nie mając przy sobie: legitymacji posiadacza broni lub 

Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu 

upoważniającego do posiadania broni, ... podlega karze grzywny"  

Na podstawie jakich innych dokumentów możemy 

posiadać broń? 

Przed dokonaniem rejestracji broni w terminie 5 dni 

legitymujemy się dowodem nabycia broni wraz z 

legitymacją posiadacza broni w której widnieje numer 

decyzji nadającej nam prawo do posiadania broni lub 

oryginałem decyzji  (oczywiście z dowodem nabycia).    

Warto zauważyć, że w dowód nabycia broni zawiera w 

swej treści numer zaświadczenia uprawniającego do 

nabycia broni. 

Dokumenty te nie tracą ważności i w świetle 

wspomnianego wcześniej przepisu ustawy są "innymi 

dokumentami upoważniającymi do posiadania broni" 

Brak wpisu w legitymacji posiadacza broni 

uniemożliwia nabycie amunicji (art. 14 uobia) 
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Kody skrzynek ePUAP 

KWP Bia łys tok

KWP Bydgoszcz

KWP Gdańsk  

KWP Gorzów Wlkp .  

KWP Katowice  

KWP Kie lce

KWP Kraków

KWP Lub l in

KWP Łódź

KWP Olsz tyn

KWP Opole

KWP Poznań

KWP Radom

KWP Rzeszów

KWP Szczec in

KSP Warszawa 

KWP Wroc ław
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Rejestracja broni przez Internet / ePUAP 

Co to jest ePUAP? 

ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji 

Publicznej będąca ogólnopolską platformą 

teleinformatyczną dzięki której możemy komunikować 

się z jednostkami administracji publicznej w jednolity 

standardowy sposób.

Pytania i odpowiedzi 

Na platformie ePUAP brakuje szablonu rejestracji 

broni. Czy jest to problem?

Nie. Wiele procedur nie zostało sformalizowanych w 

formie gotowego wniosku. Oczywiście możemy taki 

wniosek sami sformułować, należy tylko pamiętać by był 
on kompletny pod względem formalnym.

info@gdziestrzelac .eu

EMAIL

Napisz do mnie 

Pytanie?


