ZARZĄDZENIE NR. 02/2022
Dyrektora Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach
z dnia 07 marca 2022 r,
w sprawie: Użytkowania broni na obiektach LOK
W związku z licznymi postępowaniami prowadzonymi przez jednostki Policji
w stosunku do osób (również członków LOK) korzystających ze strzelnic
sportowych i prowadzących strzelnice, przypominam o bezwzględnym
przestrzeganiu zapisów „Ustawy o broni amunicji" oraz Instrukcji z dnia 21
maja 2019 r. „Zasady postępowania z bronią i amunicją oraz prowadzenia
gospodarki uzbrojeniem i sprzętem o zbliżonym przeznaczeniu i działaniu w
Lidze Obrony Kraju”,
POLECAM :
1/ na strzelnicach Śląskiej OW LOK, osoby fizyczne posiadające broń do
celów łowieckich lub sportowych oraz amunicję do takowej broni, mogą ją
użyczyć lub udostępnić wyłącznie osobom posiadającym, pozwolenie na broń
wydane w celach łowieckich lub sportowych.
Osoby nieposiadające pozwolenia na broń do w/w celów mogą wykonywać
strzelanie tylko i wyłącznie z broni klubowej LOK pod nadzorem
instruktora/prowadzącego strzelanie zgodnie z art. 29 pkt. 4 ,,Ustawy o broni i
amunicji", art. 41.1-3, art. 37 pkt. 1-2 „Ustawy o sporcie" oraz art.263 § 3 KK.
Za nieprzestrzeganie powyższych postanowień odpowiedzialność ponosi
udostępniający broń i amunicję.
Polisa ubezpieczeniowa LOK nie obejmuje szkód wyrządzonych podczas
użyczenia lub udostępnienia broni i amunicji nie będącej własnością LOK
osobom nieuprawnionym.
2/ Podstawa prawną do naliczania opłat za korzystanie ze strzelnic przez
strzelających oraz stawek pobieranych opłat za wystrzeloną amunicję do
broni stanowiącej własność LOK, jest cennik w formie tabeli, umieszczony na
tablicy informacyjnej strzelnicy i zatwierdzony uchwałą klubu. Cennik należy
przesłać do wiadomości ZW LOK w Katowicach.
UWAGA: Ceny obejmują pakiet usługi i amunicji np. szkolenie + 10 strzałów z
broni sportowej kaliber 5,6 mm (cena usługi może być wliczona w cenę
amunicji).
Liga Obrony Kraju nie posiada uprawnień do handlu amunicją.
3/ Na strzelnicy w czasie strzelań opłaty od członków LOK można pobierać
za potwierdzeniem na drukach ,,KP" od osób spoza LOK na kasę fiskalną –
opłata startowa wynosi 8% wg obowiązujących przepisów ustawy VAT.

4/ W celu zapewnienia bezpieczeństwa do strzelań stosować amunicję
wyłącznie do danego egzemplarza broni. W strzelnicach klubowych stosować
amunicję z zakupów od koncesjonowanych sprzedawców amunicji i i broni.
5/ W związku z wykorzystywaniem strzelnic i broni przez obywateli innych
krajów proszę postępować bardzo rozważnie, bezwzględnie wpisując na listy
strzelań osoby z dokumentami tożsamości. W przypadku braku dokumentów
tożsamości nie dopuszczać do kontaktu takich osób z bronią i wypraszać z
obiektu. O organizacji grupowych strzelań z obcokrajowcami informować
Policję lub ABW.
6/ Zakupu amunicji na podstawie świadectwa broni LOK może dokonać
jedynie osoba posiadająca ,,Upoważnienie" wydane przez BZW LOK w
Katowicach (art. 14 ,,Ustawy o broni i amunicji"). Fakturę zakupu broni lub
amunicji i wraz z protokołem przyjęcia opisanym np.
„Zakup zewidencjonowano w magazynie broni klubu w książce ewidencji
str. ... . poz. ... . , przesłać do ZW LOK w Katowicach”.

