
Lp. Nazwa Usługi

1 Wykonanie montażu hakowego lub obrotowego lunety na sztucerze

2 Wykonanie montażu hakowego lub obrotowego lunety na broni hukowej, śrutowej lub 
kombinowanej

3 Wykonanie montażu połowicznego hakowego lub obrotowego

4 Zamontowanie lunety na wózku typu Brno, ZH, ZKK-600 itp.	

5 Zamontowanie lunety na wózku typu Brno, ZH, ZKK-600 itp. (bez montażu lunety)

6 Montaż lunety za pomocą fabrycznych, gotowych elementów (np.: EAW) bez konieczności 
przeróbek z ustawieniem lunety według przyrządów celowniczych (bez przestrzelania)	

7 Przestrzelanie broni kulowej (bez kosztów amunicji i dojazdu)	

8 Wymiana lufy sztucera z zamocowaniem przyrządów celowniczych i oksydowaniem (bez 
konieczności gwintowania) lub wymiana komory zamkowej (bez osadzenia przyrządów 
celowniczych otwartych i z osadzeniem przyrządów celowniczych otwartych)

9 Dopasowanie wyciągu łusek broni śrutowe

10 Dopasowanie płaskiej sprężyny eżektora (element gotowy) lub zamocowanie uchwytów 
paska (2 szt.) przy użyciu antabek gotowych

11 Oksydowanie luf broni myśliwskiej lub sportowej

12 Oksydowanie lub odnowienie baskili z zamontowaniem i konserwacją

13 Oksydowanie drobnych części i elementów broni

14 Usunięcie luzów broni śrutowej lub kombinowanej

15 Dopasowanie i montaż sprężyny kurka lub sprężyny klucza przy zastosowaniu elementów 
gotowych

16 ymiana sprężyny przyspiesznika z regulacją i montażem lub regulacja spustu sztucera

17 Wymiana muszki broni śrutowej i kombinowanej (bez konieczności przegwintowania 
otworu w szynie celowniczej)

18 Wykonanie muszki do broni kulowej z montażem i ustawieniem przyrządów celowniczych 
bez przestrzelania

19 Gruntowne czyszczenie, przegląd i konserwacja broni z koniecznością pełnego 
demontażu bron

20 Czyszczenie i konserwacja bez demontażu broni	

21 Dopasowanie i montaż eżektora z zastosowaniem elementu gotowego

22 Rozlutowanie i ponowne zmontowanie lufy broni śrutowej z ustawieniem (bez 
oksydowania)

23 Rozlutowanie i ponowne zmontowanie lufy broni kombinowanej drylinga lub ekspresu z 
ustawieniem (bez oksydowania)

24 Wymiana iglicy w broni śrutowej lub kombinowanej przy zastosowaniu elementu 
gotowego ze sprawdzeniem i regulacją

25 Dorobienie iglicy sztucera lub kbks z zamontowaniem

26 Prostowanie wgniecenia lufy śrutowej (jednego) bez oksydowania



27 Naprawa broni pneumatycznej

28 Wykonanie podstawy szczerbiny lub podstawy muszki z zamontowaniem i oksydowaniem

29 Dorobienie przyspiesznika do sztucera lub kniejówki z montażem i regulacją

30 Wykonanie przeglądu technicznego broni myśliwskiej i wydanie pisemnego świadectwa 
sprawności

31 Pozbawienie broni cech używalności i wydanie pisemnego świadectwa

32 Naprawa broni TOZ-34 E z prostowaniem lub wymianą dźwigni napinających

33 Wymiana luf broni śrutowej z dopasowaniem (bez oksydowania)

34 Nabicie numerów na broni gazowej wraz z wydaniem świadectwa sprawności technicznej

35 Wycena broni z wydaniem pisemnej opinii

36 Wykonanie kompletnej kolby do dubeltówki lub kniejówki z nacięciem kratki, stopką, 
politurowaniem

37 Wykonanie kompletnej kolby do drylinga z nacięciem kratki, stopką, politurowaniem

38 Wykonanie kompletnej kolby do sztucera z nacięciem kratki, stopką, politurowaniem

39 Wykonanie kompletnej kolby do sztucera w pełnym łożu z nacięciem kratki, stopką, 
politurowaniem

40 Wykonanie kompletnego czółenka do dubeltówki lub drylinga i blocka

41 Odnowienie kolby sztucera lub kolby i czółenka broni łamanej z nacięciem kratki, 
politurowaniem	

42 Skrócenie kolby z dopasowaniem stopki

43 Przedłużenie kolby z dopasowaniem stopki

44 Odnowienie czółenka z nacięciem kratki

45 Zamontowanie amortyzatora gumowego z regulacją długości kolby

46 Nacięcie kratki na kolbie broni śrutowej, kombinowanej wraz z czółenkiem

47 Klejenie czółenka bez kołkowania

48 Klejenie czółenka z kołkowaniem

49 Drobne klejenie kolby

50 Wymiana i dopasowanie gotowego czółenka do broni rosyjskiej lub czeskiej

51 Wymiana, dopasowanie i kompletne wykończenie surowej kształtki kolby broni niemieckiej 
(bez kosztów surowej kształtki kolby)

52 Wymiana, dopasowanie i kompletne wykończenie surowej kształtki kolby do dryling lub 
broni na pełnych zamkach (bez kosztów surowej kształtki kolby)

53 Wymiana i dopasowanie surowej kształtki czółenka broni niemieckiej z politurowaniem 
nacięciem kratki (bez kosztów surowej kształtki czółenka)

54 Dopasowanie gotowej kolby sztucera

55 Dopasowanie gotowej kolby TOZ-34 E z obsadzeniem baskili (komplet)




