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ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 16 stycznia 2012 r. 
 

w sprawie przechowywania i wydawania broni myśliwskiej stanowiącej 
własność Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia  
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 52, poz. 525,  
z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1 
1. Uniwersytet Wrocławski wydaje broń myśliwską wyłącznie do celów ochrony 

pracowników UWr w czasie wykonywania badań na rzecz Uniwersytetu. 
2. Broń myśliwska wydawana jest wyłącznie pracownikom posiadającym stosowne 

kwalifikacje wydane przez właściwy organ Policji. Wydania broni myśliwskiej dokonuje 
Kierownik Działu Spraw Obronnych na podstawie pisemnego wniosku podpisanego 
przez przełoŜonego i zatwierdzonego przez Rektora. Wzór wniosku stanowi Załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

3. Wydanie broni myśliwskiej pracownikowi, którego wniosek został negatywnie 
zaopiniowany, jest zabronione. 

4. Pracownik Uniwersytetu zobowiązany jest zdać broń myśliwską do magazynu broni, 
niezwłocznie po zakończeniu badań, w związku z którymi broń myśliwska została 
pobrana. 

 
§ 2 

1. Broń myśliwska stanowiąca własność Uniwersytetu Wrocławskiego podlega ewidencji 
w ksiąŜce broni i amunicji. Wydanie i zwrot broni myśliwskiej wraz z amunicją 
rejestruje się w ksiąŜce wydania – przyjmowania broni. 

2. Broń myśliwską wraz z amunicją przechowuje się w przystosowanym pomieszczeniu, 
zwanym dalej „magazynem broni”, w zamkniętych i zaplombowanych szafach 
pancernych będących pod stałym nadzorem.  

 
 

§ 3 
1. Pracownik, któremu została wydana broń myśliwska wraz z amunicją zobowiązany 

jest: 
1/ zachować szczególne środki ostroŜności, aby broń myśliwska nie dostała się  

w ręce osób niepowołanych, 
2/ przestrzegać zasad obchodzenia się z bronią myśliwską, 
3/ nosić broń myśliwską posiadającą bezpiecznik zewnętrzny zabezpieczoną, bez 

wprowadzania naboju do komory nabojowej, z zastrzeŜeniem ust.2, 
4/ systematycznie czyścić i konserwować broń myśliwską, a w przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń tej broni, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 
Kierownika Działu Spraw Obronnych, w celu dokonania naprawy. 

2. Pracownik moŜe nosić broń myśliwską z wprowadzonym nabojem do komory 
nabojowej wyłącznie, gdy zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające takie 
postępowanie i przy zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa. 

3. Broń naleŜy rozładować niezwłocznie po ustaniu przyczyny jej załadowania, przy 
zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa. 
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§ 4 
Zabrania się: 

1/ udostępniania broni myśliwskiej osobom postronnym, 
2/ dokonywania przeróbek i napraw broni myśliwskiej oraz amunicji we własnym 

zakresie, 
3/ posiadania, uŜywania broni myśliwskiej podczas spoŜywania napojów 

alkoholowych, przyjmowania środków odurzających, środków psychotropowych 
i innych, a takŜe po ich spoŜyciu lub przyjęciu,  

4/ posiadania, uŜywania broni myśliwskiej podczas prywatnego udziału  
w imprezach okolicznościowych,  

5/ posiadania przy sobie broni myśliwskiej w innych okolicznościach, niŜ 
wymienione w pkt 1-4, które mogą doprowadzić do jej utraty, uzyskania do 
niej dostępu przez osobę nieupowaŜnioną lub jej uŜycia w sposób niezgodny  
z przepisami prawa. 

 
§ 5 

1. O utracie broni myśliwskiej lub amunicji pracownicy są zobowiązani niezwłocznie 
powiadomić kierownika placówki badawczej oraz bezpośredniego przełoŜonego, 
podając okoliczności utraty, rodzaj broni myśliwskiej, jej serię, numer i rok 
produkcji lub ilości, typ i kaliber utraconej amunicji. 

2. Kierownik placówki badawczej podejmuje niezbędne czynności zmierzające do 
odnalezienia broni myśliwskiej lub amunicji oraz powiadamia Rektora o fakcie 
utraty broni myśliwskiej lub amunicji, podając dane określone w ust. 1. 

3. NiezaleŜnie od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pracownik składa 
bezpośredniemu przełoŜonemu pisemnej informacji zawierającej szczegółowe 
dane dotyczące okoliczności utraty broni myśliwskiej lub amunicji. PrzełoŜony 
niezwłocznie przedstawia raport Rektorowi. 

4. Rektor powiadamia o utracie broni myśliwskiej lub amunicji właściwy organ Policji.
  

 
     §  6 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
R E K T O R 
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Załącznik  
do Zarządzenia Nr 3/2012  
z dnia 16 stycznia 2012 r.  

 
 
 
………………………….                      ………………………………. 
(NAZWA JEDNOSTKI)                             (MIEJSCOWOŚĆ, DATA) 
 
 
 

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH 
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

 
 
 

WNIOSEK O WYDANIE BRONI MYŚLIWSKIEJ 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(TYTUŁ NAUKOWY, NAZWISKO, IMIĘ, IMIĘ OJCA, PESEL) 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(RODZAJ I TYP BRONI) 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(CEL WYDANIA) 

 
 
 

     ………………………………………………………………. 
     (PODPIS I PIECZĘĆ PRZEŁOśONEGO 

     UPRAWNIONEGO DO PODPISANIA WNIOSKU) 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(ADNOTACJE REKTORA) 

 
 

      …………………………………………………………. 
 

                  (PODPIS I PIECZĘĆ REKTORA) 
 
 

…………………………………….    ……………………………………. 
  (DATA WYDANIA BRONI)        (DANE POZWOLENIA NA BROŃ) 
 
…………………………………………………………..         …………………………………………… 
(NAZWA, SERIA i NUMER BRONI, ROK PROD.)  (DZIEŃ, NR POZWOLENIA) 
 
 
……………………………………….                   …………………………………………… 
(PODPIS WYDAJĄCEGO BROŃ)    (PODPIS POBIERAJĄCEGO BROŃ) 
 
 
 

 


