
Informacja w sprawie orzeczeń o patencie strzeleckim i licencji zawodniczej 

 

W związku ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji, polecającym niehonorowanie obecnej formy 
orzeczeń o nadaniu patentu strzeleckiego oraz licencji zawodniczej w postępowaniach 
administracyjnych jako dokumentów niespełniających wymogów kodeksu postępowania 
administracyjnego informujemy, że Polski Związek Strzelectwa Sportowego wdrożył stosowanie 
podpisu kwalifikowanego w procedurze wydawania w/w orzeczeń. 

Wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji z ważnością na 2019 r. oraz orzeczenie o nadaniu patentu 
zostały podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym i są dostępne do pobrania w Portalu 
informatycznym. 

Orzeczenia z opatrzone podpisem elektronicznym spełniają wymogi dotyczące dokumentów 
elektronicznych wynikające m.in. z Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) oraz art. 63 § 3a k.p.a. 

Oznacza to, że dla zachowania ważności w postępowaniu administracyjnym posiadane orzeczenie 
należy złożyć w postępowaniu w wersji elektronicznej (pobranego pliku), a nie w wersji drukowanej. 
Orzeczenie wydrukowane nie ma mocy prawnej. 

Złożony podpis elektroniczny znajduje się wewnątrz struktury pliku PDF ( i jest złożony w formacie 
PAdES/PDF). Dla Państwa jako użytkowników będzie on widoczny w specjalistyczym oprogramowaniu 
do weryfikacji podpisu elektronicznego oraz po otworzeniu w oprogramowaniu Adobe Acrobat Reader. 
W załączeniu zrzuty ekranu. UWAGA – podpis ten nie będzie widoczny przypadku otworzenia pliku w 
podglądzie przeglądarki. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podstawie Ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 235 ze zm.) wszystkie podmioty administracji publicznej ( 
w tym również Komendy Policji) muszą posiadać tzw. Elektroniczną skrzynkę podawczą. 
Najpopularniejszą formą prowadzenia w/w skrzynki jest platforma ePUAP. Aby z niej skorzystać 
należy założyć bezpłatne konto i zarejestrować się w usłudze. 

Z katalogu spraw należy wybrać sprawy ogólne -> Pismo do urzędu -> Pismo ogólne do podmiotu 
publicznego. 

Następnie należy wybrać z listy podmiotów właściwą komendę. W tytule pisma najlepiej wpisać 
numer prowadzonej sprawy, a jako załącznik dodać plik PDF zawierający orzeczenie. 

 

 

 

 



Przepisy dotyczące dokumentów elektronicznych umożliwiają również składanie ich na nośnikach 
fizycznych (płytach CD oraz pendrive). Szczegółowe zasady ich składania są opisane w biuletynach 
informacji publicznej poszczególnych komend: 

 

Lp. Komenda Adres 
1.  KOMENDA 

STOŁECZNA 
POLICJI 

http://bip.ksp.policja.gov.pl/ksp/elektroniczna-
skrzynka/21419,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

2.  KWP Z SIEDZIBĄ 
W RADOMIU 

http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/KWR/elektroniczna-
skrzynka/5288,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza.html 

3.  KWP W 
POZNANIU 

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/elektroniczna-
skrzynka/4682,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza-w-Komendzie-
Wojewodzkiej-Policji-w-Poznaniu.html 

4.  KWP W ŁODZI http://bip.lodz.kwp.policja.gov.pl/KPL/elektroniczna-
skrzynka/17361,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

5.  KWP WE 
WROCŁAWIU 

http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/KWW/elektroniczna-
skrzynka/7677,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza.html 

6.  KWP W 
KATOWICACH 

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/KWK/elektroniczna-
skrzynka/4557,Skladanie-wnioskow-droga-elektroniczna.html 

7.  KWP w 
RZESZOWIE 

http://bip.podkarpacka.policja.gov.pl/KPR/httpwwwbippodkarpa/19
210,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

8.  KWP w 
Szczecinie 

http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/przyjmowanie-i-
zalatwi/elektroniczne-skrzynki/4552,Skladanie-wnioskow-droga-
elektroniczna.html 

9.  KWP w 
Białymstoku 

https://e-podlaskie.eu/kwp 

10.  KWP w Opolu http://bip.opole.kwp.policja.gov.pl/KWO/elektroniczna-
skrzynka/5239,ELEKTRONICZNA-SKRZYNKA-PODAWCZA.html 

11.  KWP w 
Krakowie 

http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/dostarczanie-
dokumentow/22020,METODY-DOSTARCZANIA-DOKUMENTOW-
ELEKTRONICZNYCH-DO-KWP-W-KRAKOWIE.html 

12.  KWP w 
Gorzowie Wlkp. 

http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/kontakt/elektroniczna-
skrzynka/3598,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

13.  KWP w 
Olsztynie 

http://bip.olsztyn.kwp.policja.gov.pl/KPO/elektroniczna-
skrzynka/31087,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza.html 

14.  KWP Lublin http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/elektroniczna-
skrzynka/27240,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

15.  KMP w Zielonej 
Górze 

http://bip.zielonagora.kmp.policja.gov.pl/068/elektroniczna-
skrzynka/19364,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza.html 

16.  KWP w Kielcach http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/KPK/elektroniczna-
skrzynka/26138,Elektroniczna-skrzynka-podawcza.html 

17.  KWP w 
Bydgoszczy 

http://bip.bydgoszcz.kwp.policja.gov.pl/KWB/elektroniczna-
skrzynka/19422,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza.html 

18.  KWP w Gdańsku Brak informacji w BIP 
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