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Dane kontaktowe

DANE KONTAKTOWE

 

WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

UL. HARFOWA 60

(POPRZEDNI ADRES UL. SŁOWACKIEGO 161)

80-298 GDAŃSK

 

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI – 7:30-15:30

 

NUMERY TELEFONÓW:

SEKRETARIAT 47 74-14-114

TELEFONY KONTAKTOWE – ZESPÓŁ OCHRONY OSÓB I MIENIA WPA KWP W GDAŃSKU

Poniższe nr telefonów należy, dzwoniąc z miasta cyframi 47 74

 

Koordynator Zespołu, SESPol, depozyt broni 14 389
Kontrole, nowe wnioski - dopuszczenie do posiadania broni (pracownicy ochrony), koncesje (L) 14 375
Kontrole, nowe wnioski- dopuszczenie do posiadania broni (pracownicy ochrony), koncesje (L), detektywi 14 377
Kontrole, nowe wnioski- dopuszczenie do posiadania broni (pracownicy ochrony), koncesje (L), detektywi 14 397
Kontrole, uzgadniane planów, koncesje (L) 14 385
Stare LPOF I°a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k
NOWE WNIOSKI-LKPOF  A,B,C,D,E,F   Stare-dopuszczenie do posiadania broni 14 386

Stare LPOF II°           a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,ł
NOWE WNIOSKI-LKPOF   H,I,J,K,L,Ł   Stare-dopuszczenie do posiadania broni 14 382
Stare LPOF II°    m,n,o,p,r,s,ś,t,u,v,w,x,y,z,ź,ż
NOWE WNIOSKI-LKPOF  M,N,O,P,R,S  Stare-dopuszczenie do posiadania broni 14 378
Stare LPOF I°l,ł,m,n,o,p,r,s,ś,t,u,v,w,x,y,z,ź,ż
NOWE WNIOSKI-LKPOF  Ś,T,U,W,Z,Ż   Stare-dopuszczenie do posiadania broni 14 383



Stare LPZT I° i II°     NOWE WNIOSKI- LKPZT ,     NOWE WNIOSKI-LKPOF –G, R
Stare-dopuszczenie do posiadania broni G i R 14 379

 

 

 

TELEFONY KONTAKTOWE – ZESPÓŁ POZWOLEŃ NA BROŃ WPA KWP W GDAŃSKU

Poniższe nr telefonów należy, dzwoniąc z miasta cyframi 47 74

 

Koordynator Zespołu 14 380
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa,
kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni + broń czarno prochowa niewymagająca
pozwolenia i broń pozbawiona cech użytkowych

14 381

Zespół kontrolny-w zakresie strzelnic, klubów sportowych, sklepów i podmiotów zajmujących się obrotem
bronią i amunicją. KONCESJE (B), Broń obiektowa 14 388
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa,
kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni +   broń bojowa i depozyt broni. 14 408
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa,
kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni 14 376
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa,
kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni 14 388
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa,
kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni 14-384
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa,
kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni 14 387
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska, sportowa,
kolekcjon, szkol. ) i dopuszczenia do posiadania broni  – WYKAZ  LEKARZY I PSYCHOLOGÓW 14 381
Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich
nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji 14 390
Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich
nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji 14 384
Zespół postępowań – prowadzenie postępowań o wydanie pozwolenia na broń (myśliwska,
sportowa, kolekcjon, szkol. , gazowa) i dopuszczenia do posiadania broni 14 388
Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich
nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji 14 369
Zespół zaświadczeń: zaświadczenia na zakup broni, rejestracja broni w KSIP na podstawie dokumentu ich
nabycie, wydawanie legitymacji posiadacza broni i dokonywanie w niej adnotacji 14 392
Informacje o sprzedaży broni, ewidencja łusek, składnica akt dla broni 14 392

PRACOWNICY ZAJMUJĄCY SIĘ SIE DOKONYWANIEM WPISÓW NA LISTY KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY

FIZYCZNEJ

47 74-14-378

47 74-14-379

47 74-14-382

47 74-14-386

PRACOWNIK ZAJMUJĄCY SIĘ SIE DOKONYWANIEM WPISÓW NA LISTY KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA

TECHNICZNEGO

47 74-14-379
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