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Opracowanie jest ukierunkowane na wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa w
kontekście ich stosowania przez policję oraz sądy, obowiązki i prawa posiadacza broni na podstawie pytań.
Otrzymane pytania (zagadnienia) można ująć w tematy:
1. postępowanie z bronią palną:
A. uzyskanie i utrata pozwolenia
B. posiadanie
C. przechowanie
D. użyczenie
E. przenoszenie
F. kontrola
2. użycie broni palnej (w obronie osobistej i innych drastycznych sytuacjach, ujęcie obywatelskie
sprawcy czynu niedozwolonego, itp. )
Odpowiedzi w części udzielone zostaną w ramach treści skryptu, niektóre przytaczam jako szczególne – nie
mieszczące się w wiedzy podstawowej, ogólnej a równocześnie odpowiadające treścią podobnych innych
pytań.

Wprowadzenie
Rozpoczynając analizę wymienionych problemów muszę stwierdzić, że nie zawsze uda się udzielić
odpowiedzi jednoznacznej, nie jest też moim zamiarem dokonywać ocen nie mających podstaw w
przepisach czy orzecznictwie sądowym.
Prawo jest tą dziedziną, gdzie istnieją i będą istnieć różne interpretacje, czasami nawet sprzeczne, nawet Sąd
Najwyższy w uchwałach zmienia swoje stanowisko w określonych sprawach.

Jednoznacznie należy przyjąć, że wszystkie przepisy dotyczące broni są przepisami bezwzględnie
obowiązującymi, w zdecydowanej mierze należy stosować prawniczą wykładnię językową i
celowościową.
Punktem wyjścia do dyskusji na naszym spotkaniu muszą być przepisy karne wraz ze stwierdzeniem : prawo
do posiadania broni nie można zaliczyć do kategorii wolności i praw osobistych obywatela, wynikających z
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
W polskim prawodawstwie uprawnienie do posiadania broni palnej nie należy do zakresu konstytucyjnych
praw i wolności obywatelskich. Wręcz przeciwnie, uprawnienie to stanowi odstępstwo od generalnej zasady,
iż prawo do posiadania broni jest ściśle reglamentowane i zawarowane jedynie dla ogólnie ujmowanej grupy
funkcjonariuszy służb mundurowych. Przepisy regulujące przedmiotową kwestię winny być interpretowane
w sposób wysoce restrykcyjny. Wykładnia zaś przepisów ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, powinna
zmierzać w kierunku zawężającym zamiast rozszerzającym (wyrok WSA w Warszawie z dn. 07.03.2013)
Zrozumienie problemu postępowania z bronią należy rozpocząć od stwierdzenia:
1. zarzut popełnienia czynu o znamionach określonych w kodeksie karnym czy kodeksie wykroczeń
zawsze wymaga udowodnienia sprawcy winy,
2. zarzut popełnienia czynu naruszającego przepisy administracyjne o postępowaniu z bronią nie
podlegają ocenie winy sprawcy lecz opierają się na stwierdzonym fakcie,
3. Samo przestrzeganie przepisów musi być poparte działaniami, które w prawie nazywają się
„działaniami ze szczególną starannością”, co oznacza, że nawet bardzo drobne uchybienia daje
prawo policji do zmiany decyzji w zakresie uprawnień.
Uzyskując pozwolenie posiadacz broni zaliczył egzamin z przepisów prawnych. Prawo nie nakazuje
potwierdzania wiedzy w jakiś okresach, jednak posiadacz broni „dla własnego dobra” winien śledzić zmiany
w prawie. Uprzedzić także należy, że niektóre artykuły i komentarze w internecie są już nieaktualne,
zdarzają się wręcz niezgodne z wykładnią prawa. W sporze z policją bez sensu jest próba powoływania się
na informacje z internetu.
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Sprowadzając rozważania do obowiązków posiadacza broni i co za tym idzie odpowiedzialności przytoczmy
najważniejsze przepisy karne:
Kodeks karny: Art. 263. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub
przekazuje ją osobie nieuprawnionej,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem
pozostaje w jego dyspozycji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Ustawa o broni i amunicji :Przepisy karne
Art. 50. Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń
pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać
życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;
3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń,
nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w
terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;
4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo
środka zastępczego;
5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia
obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;
5a) wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez
zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do
wywozu broni;
5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody
przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;
5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń
palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń
palna bez zgody właściwego organu Policji;
6) narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący
usługi pocztowe;
7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych;
8) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego
zabezpieczenia broni i amunicji;
9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na
podstawie odrębnych przepisów;
10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ
Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych;
11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami;
12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy;
13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni,
karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;
14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy
sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy
sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w
nich udział.
3. Kto posiada broń, nie mając przy sobie:
1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do
posiadania broni,
2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni,
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podlega karze grzywny.
4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji,
chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.
5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o
wykroczenia.

Czyn z art. 50 Ustawy o broni i amunicji jest przestępstwem, czyny z art. 51 tej ustawy stanowią
wykroczenia.
Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek,
bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym jak znikomy.
Cechy przestępstwa:
1.czyn człowieka (osoba fizyczna, w polskim prawie nie może popełnić przestępstwa osoba prawna
2.zewnętrzne zachowanie się człowieka
3.nie jest przestępstwem zachowanie się człowieka pod wpływem przymusu bezwzględnego (człowiek nie
mógł się oprzeć, nie było to sterowane jego wolą)
4.czyn zabroniony przez ustawę
5.określony typ przestępstwa musi być spełniony przez tzw. ustawowe znamiona przestępstwa (znamiona
opisowe np. pieniądz, uderza, istotne zeszpecenie itp.
6.bezprawność czynu
7.zawiniony (wina)
8.społeczna szkodliwość
Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony
przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności,
grzywny do 5000 złotych lub nagany.
Wina
Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go
popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia
go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość
popełnienia tego czynu przewidywał i mógł przewidzieć.
W polskim prawie karnym nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu
przypisać winy w czasie popełniania czynu.
Wina jest warunkiem poniesienia kary za przestępstwo lub wykroczenie. Wspomniałem, że „zarzut
popełnienia czynu naruszającego przepisy administracyjne o postępowaniu z bronią nie podlegają ocenie
winy sprawcy lecz opierają się na stwierdzonym fakcie”. Przykłady:
Informacja Wydziału Postępowań KWP w Poznaniu1
Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rewolwery ZORAKI model K-10 oraz inne działające
na tej samej zasadzie: ZORAKI model K-45, K-55 i pistolet GUARD 4 oraz WALTHER model P 22 kal. 9 mmi
WALTHER model P 99 kal. 9 mm są bronią palną wymagającą pozwolenia.
Zgodnie z pismem nadesłanym z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji rewolwery SHOTGUM
kal. 6 mm Flobert należy również zaliczyć do broni palnej, na które posiadanie wymagane jest pozwoleniew
świetle przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r., poz. 576).
Wymieniona powyżej broń była oferowana m.in. na portalach internetowych jako broń niepodlegająca
reglamentacji. Z uwagi na opisany powyżej stan prawny, osoby które nabyły taką broń, powinny niezwłocznie
zgłosić się do właściwego organu Policji lub Żandarmerii Wojskowe celem złożenia jej do depozytu

Osoba, posiadająca w/w broń lub która utraciła uprawnienie do posiadania broni albo której unieważniono
kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.
Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego
organu Policji. Składając broni amunicję do depozytu wraz z bronią należy przedłożyć zaświadczenie
(wydane przez koncesjonowany przez MSWiA podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie
usług rusznikarskich) o stanie technicznym broni. W przypadku brak takiego zaświadczenia, oceny stanu
1

Źródło: Biuletyn informacji publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Wydział Postępowań
Administracyjnych –strona internetowa - http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron
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technicznego broni przeprowadza – za zgodą składającego broń do depozytu - rusznikarz Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich
zbycia. Opłata ta pobierana jest po okresie 1 (jednego) roku od dnia przyjęcia broni i amunicji do , a jej
ostateczne naliczenie następuje z chwilą zakończenia deponowania broni. W przypadku zabezpieczenia
broni i amunicji przez jednostkę Policji, koszty z tytułu deponowania broni i amunicji w depozycie ponosi
Policja. Z chwilą zmiany podstawy przechowywania broni i amunicji w depozycie organu Policji, koszty
związane z ich deponowaniem przechodzą na właściciela lub uprawnionego do podejmowania decyzji w
przedmiocie zdeponowanej broni i amunicji (opłata naliczana jest po okresie 1 roku od dnia zmiany
podstawy). Osoba składająca broń i amunicję do depozytu (z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji)
może:

wyrazić zgodę na ich zniszczenie (do protokołu przyjęcia broni i amunicji)

złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji

złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na

rzecz Skarbu Państwa
Osoba, która złożyła broń do depozyt, ma prawo dostępu do niej w celu okazania osobom zainteresowanym
jej nabyciem oraz w celu oceny stanu technicznego broni.
Jednostka deponująca ma prawo – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji
niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208 poz. 1537 z późniejszymi zmianami) do wezwania uprawnionego
(właściciel broni lub spadkobierca, itp.) do odbioru broni i amunicji z depozytu lub też do zadysponowania
w inny sposób określony przepisami prawa.
Wezwanie to stanowi podstawę do przeprowadzenia czynności związanych z likwidacją niepodjętego
depozytu - likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez
uprawnionego, mimo upływu 3 (trzech) lat od dnia doręczenia wezwania do odbioru (zbycia lub
zadysponowania) uprawnionemu.
Likwidacją niepodjętego depozytu jest przejście praw tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa, dlatego też w
przypadku upływu terminu, o którym mowa wyżej, organ deponujący broń stanowiącą własność Strony
wystąpi do właściwego Sądu o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu.
Na uwagę zasługuje w tym miejscu fakt, iż stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu nie uchyla
skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu określonych w odrębnych
przepisach (w tym przypadku opłaty za deponowanie broni w depozycie organu Policji).
Wracając do informacji ze strony internetowej KWP w Poznaniu stwierdzić należy iż istnieje poważny spór
prawny. Sąd Rejonowy w Częstochowie (XVI Kp 286/14) w roku 2014 oddalił zażalenie Komendanta
Wojewódzkiego w Katowicach na umorzenie sprawy przez prokuratora prowadzonego wobec osób
podejrzanych o nielegalne posiadanie broni oraz sprzedawcy za sprzedaż tej broni osobom nieuprawnionym.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji stwierdziło, że dostępne bez zezwolenia rewolwery
hukowe Zoraki K-10 (strzelające także gumowymi kulkami) oraz pistolety alarmowe Walther P-22 i P-99 są
bronią palną, na którą wymagane jest pozwolenie. Przeciwne stanowisko czytamy uzasadnieniu Sądu:
zgodnie z ustawą o broni – pozwolenie nie jest wymagane w przypadku broni alarmowej o kalibrze 6 mm.
Sąd oparł się na ekspertyzach niezależnych jednostek badawczych oraz opinii biegłego. Wyrok tego Sądu nie
wiąże innych Sądów, ale Policja w tej sytuacji powinna wyrok uszanować, usunąć wpis ze strony
internetowej, gdyż szanse na pozytywny dla siebie wyrok w innej sprawie raczej nie powinna się
spodziewać.
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Postępowanie z bronią palną
A. uzyskanie i utrata pozwolenia
Pozwolenie2 na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim
zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni . Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w
celach:
 ochrony osobistej
 ochrony osób i mienia
 łowieckich
 sportowych
 rekonstrukcji historycznych
 kolekcjonerskich
 pamiątkowych
 szkoleniowych
Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego
siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji za
osobę taka uważa się m.in. osobę skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe, skazaną prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo
przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub
pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia) oraz przedstawi ważną
przyczynę posiadania broni.
Za ważną przyczynę, posiadana broni uważa się w szczególności:
 dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia: stałe, realne i
ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia
 dla pozwolenia na broń do celów łowieckich: posiadanie uprawnień do wykonywania
polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
 dla pozwolenia na broń do celów sportowych: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu
o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego
polskiego związku sportowego (uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga
posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach; dokument ten –
potwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na
broń do celów sportowych wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek sportowy, o
którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz. 715 ze zm.). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł; opłata
stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego).
 dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych: udokumentowane członkostwo w
stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz
zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;
 dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich : udokumentowane członkostwo w
stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
 dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych: udokumentowane nabycie broni w drodze
spadku, darowizny lub wyróżnienia
 dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych: posiadanie uprawnień, określonych w
odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane
zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.
Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego
podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie
pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

2

Źródło: Biuletyn informacji publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu Wydział Postępowań
Administracyjnych –strona internetowa - http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/wydzial-postepowan-adm/bron
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Pozwolenie na broń palną bojową wydane do celów ochrony osobistej, osób i mienia, stanowi jednocześnie
pozwolenie na broń gazową i alarmową.
Pozwolenia na broń (w formie decyzji administracyjnej) nie wymaga się w przypadku:
 gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;
 używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na
podstawie zezwolenia właściwego organu;
 używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych,
poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia
konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
 dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie
koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to
związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech
użytkowych;
 posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o
średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;
 posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
 posiadania broni pneumatycznej;
 posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej
broni;
 posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.
Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni
pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu
zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w
przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej
Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i przedmioty których używanie może zagrażać życiu lub
zdrowiu, broń cięciwową w postaci kusz, a także przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za
pomocą energii elektrycznej można posiadać na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego ze
względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu
komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia
wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego
podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna
broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.
Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
 niemającym ukończonych 21 lat (na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku
Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej
ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich)
 z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
 skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
A. przeciwko życiu i zdrowiu,
B. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:
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warunki określone w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie możliwości noszenia
broni)
 obowiązek rejestracji broni (w terminie 5 dni od daty nabycia broni)
 obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie nie później niż 24 godziny od daty
stwierdzenia utraty)
 obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu (14 dni od daty zmiany miejsca
stałego pobytu)
 zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia (w sposób
uniemożliwiający dostęp do broni i amunicji osobie nieuprawnionej do jej posiadania)
 osobie, której cofnięto pozwolenie na broń z uwagi przemieszczanie się z rozładowaną bronią albo
noszenie broni znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji
psychotropowej albo środka zastępczego.
 osobie, która nie zdała egzaminu, z przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z
umiejętności posługiwania się tą bronią jak również osobie, która nie przedstawiła orzeczenia
lekarskiego i psychologicznego, wydanego przez upoważnionego lekarza i psychologa,
potwierdzających zdolność do dysponowania bronią.
Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
 nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń (ograniczenie lub wykluczenie
możliwości noszenia broni i amunicji);
 należy do osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
wykazujących istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; uzależnionym od alkoholu
lub od substancji psychoaktywnych; nieposiadających miejsca stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; stanowiących zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa
publicznego:
 skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
 skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
A. przeciwko życiu i zdrowiu,
B. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
 naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni (niezwłocznie jednak nie później niż 24
godziny od stwierdzenia utraty)
 przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu,
środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które
stanowiły podstawę do jego wydania lub w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie:
 obowiązku rejestracji broni (5 dni od daty nabycia broni)
 obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń
lekarskiego i psychologicznego, potwierdzających zdolność do dysponowania bronią
 obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu (w
terminie 14 dni od daty zmiany miejsca stałego pobytu);
 zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji ;
 wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę;
 zasady, stanowiącej, iż palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być
używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach
 zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej (broni odpowiadającej celom łowieckim i broni
odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom
posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych)
 Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty
rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
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Pozwolenie na broń uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:
1. do celów ochrony osobistej:
 broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego
zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej
wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 miotaczy gazu obezwładniającego;
2. do celów ochrony osób lub mienia:
 broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego
zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej
wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 miotaczy gazu obezwładniającego,
 pistoletów sygnałowych,
 pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
 strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
 karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62mm;
3. do celów łowieckich
 broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania oraz znakowania tusz (Dz. U. z 2005 r. nr 61 poz. 548 ze zmianami) do
wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia,
zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego
zapłonu o lufach gwintowanych lub gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i
rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu (za maksymalne załadowanie broni rozumie się
całkowite załadowanie magazynka oraz wprowadzenie naboi do wszystkich komór nabojowych broni),
można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym, że do magazynka broni samopowtarzalnej
można załadować jednorazowo dwa naboje.
Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania
amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 j w odległości 100 m
od wylotu lufy.
Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się z zastrzeżeniem, o którym mowa niżej, wyłącznie z użyciem
broni myśliwskiej o lufach gwintowanych przeznaczonej do strzelania amunicją myśliwską
charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 j w odległości 100 m od wylotu lufy, oraz
naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, przy czym:
 przy polowaniu na łosie energia pocisku w odległości 100 metrów od wylotu lufy nie może być
mniejsza niż 2500 J;
 przy polowaniu na jelenie daniele, muflony i dziki, z wyłączeniem dzików warchlaków, energia
pocisku w odległości 100 metrów od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2000 J.
Dopuszcza się polowanie na zwierzynę grubą z wyłączeniem łosi i jeleni byków, z użyciem broni
myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi kulowych.
Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, z zastrzeżeniem polowania na drapieżniki używa się
wyłącznie broni myśliwskiej o lufach gładkich myśliwskich oraz myśliwskich naboi śrutowych ze
śrutem o średnicy do 4,5 mm.
Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz
myśliwskich naboi z pociskami półpłaszczowymi i pełnopłaszczowymi lub broni myśliwskiej o lufach
gładkich oraz naboi kulowych lub śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.
4. do celów sportowych – broni palnej:
 bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
 centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
 gładkolufowej,
 przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);
5. do celów szkoleniowych
 broni, o której mowa w pkt 1–4;
6. do celów rekonstrukcji historycznych
 broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie
amunicją ślepą, w tym samoczynnej;
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7. do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych
 broni, o której mowa w pkt 1–6.
Pozwolenie na broń nie może być wydane, z wyjątkiem przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych,
które na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest
niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony; przedsiębiorców,
którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji oraz organizatorom
kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:
 samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;
 broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia,
a także broni imitującej inne przedmioty;
 broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika
huku;
 broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i
bagażu.
Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
 amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi
substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
 amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału
twardszego niż stop ołowiu;
 amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z
tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni
gładkolufowej;
 amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia
wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej
na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub
kolekcjonerską.
Z orzecznictwa sądowego:




1. Sam brak przesłanek negatywnych nie wystarcza do wydania pozwolenia na broń palną, a jego uzyskanie
jest uzależnione od wystąpienia po stronie wnioskującej okoliczności faktycznych, które przekonają organ, że
wydanie pozwolenia jest uzasadnione.
2. Z treści obowiązujących przepisów prawa nie da się wywieść prawa obywateli do posiadania broni, gdyż
prawo to nie zostało zaliczone do wolności i praw osobistych obywatela w świetle Konstytucji RP, a
posiadanie broni jest ściśle reglamentowane.
3. Sam fakt przynależności do klubu strzeleckiego, posiadanie licencji strzeleckiej, uprawniającej do udziału
w zawodach, a także patentu strzeleckiego, czy też udział w zawodach strzeleckich na szczeblu klubowym nie
są okolicznościami uzasadniającymi w sposób wystarczający posiadanie własnej broni sportowej. Organ
prawidłowo ocenił, że wskazane okoliczności pozwalają wnioskodawcy na czynne uprawianie sportu
strzeleckiego w klubie sportowym przy użyciu broni klubowej, ale nie wystarczają do uzyskania prawa do
własnej broni.
4. Krótki okres czynnego uprawiania strzelectwa sportowego oraz osiągane wyniki, które nie pozwalają
uznać osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń za zawodnika wyróżniającego się w rywalizacji sportowej,
nie pozwalają na stwierdzenie, iż w przypadku takiej osoby zachodzi rzeczywista potrzeba posiadania
indywidualnej broni sportowej.
1. Z brzmienia dyspozycji przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji wynika, że organy Policji mają
obowiązek wydać pozwolenie na broń, jeżeli okoliczności faktyczne, na które powołuje się osoba ubiegająca
się o pozwolenie, uzasadniają jego wydanie. Oznacza to, że wydanie pozwolenia na broń palną - przy
przestrzeganiu zasady, że może to mieć miejsce w sytuacjach szczególnych - jest uzależnione od wystąpienia po
stronie wnioskującej okoliczności faktycznych, które uzasadniają wydanie takiego pozwolenia. Organy Policji
nie mogą kierować się swobodnym uznaniem przy wydawaniu przedmiotowych pozwoleń, mają natomiast
prawo swobodnej oceny materiału dowodowego (art. 80 k.p.a.), przy ustalaniu, czy sytuacja faktyczna
ubiegającego się o pozwolenie uzasadnia jego wydanie.
2. Wyłącznie osobiste zamiłowanie, predyspozycje, czy też życzenia osoby ubiegającej się o pozwolenie nie
mogą być uznane za wystarczające do wydania pozwolenia na broń palną. W sprawach pozwoleń na broń
palną sportową Policja winna się kierować indywidualnymi i rzeczywistymi potrzebami wnioskodawców członków klubu i stowarzyszeń strzeleckich.
3. Brak po stronie wnioskodawcy negatywnych przesłanek posiadania broni oraz fakt przynależności do
klubu strzeleckiego, posiadanie licencji strzeleckiej uprawniającej do udziału w zawodach, a także patentu
strzeleckiego nie są okolicznościami uzasadniającymi w sposób wystarczający posiadanie własnej broni
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sportowej, zwłaszcza w znacznej ilości.
4. Określone w art. 15 ustawy o broni i amunicji tzw. przesłanki negatywne, wykluczające obligatoryjnie
możliwość wydania pozwolenia na broń określonym osobom, nie mają w zasadzie punktów stycznych z
sytuacjami wymienionymi w art. 17 ust. 1 ustawy, w których dopuszczalna jest fakultatywna odmowa wydania
pozwolenia na broń w przypadku naruszeń mniejszej wagi. Przepisy te regulują całkowicie odrębne stany
faktyczne i prawne, a użyte w art. 17 ust. 1 sformułowanie, iż "właściwy organ Policji może odmówić wydania
pozwolenia..." nie dotyczy w żadnym razie bezwzględnego zakazu wydawania pozwolenia na broń osobom
określonym w art. 15 ustawy. W żadnym zaś przypadku przepisy te nie są przyporządkowane treści art. 53b
ustawy o kulturze fizycznej, który ustala jedynie, że osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń palną sportową
musi posiadać odpowiednie kwalifikacje sportowe..
W rozpoznawanej sprawie podstawą do cofnięcia skarżącemu pozwolenia na broń palną myśliwską do celów
łowieckich było wystąpienie przesłanki określonej w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy o broni i amunicji, gdyż
skarżący jest osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, tzn. osobą uzależnioną od
alkoholu. W tym miejscu należy podkreślić, że konstrukcja art. 15 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 2
ustawy nie pozostawia żadnych wątpliwości, że organ stosujący te przepisy, po stwierdzeniu zaistnienia
przesłanek określonych w pierwszym z nich, obligatoryjnie musi wydać decyzję o cofnięciu decyzji o
pozwoleniu na broń. Każda z osób, która należy do kręgu osób wymienionych w tym przepisie, niejako
automatycznie stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego. Bez znaczenia są
wówczas takie okoliczności, jak: pozytywne opinie czy incydentalność i stopień szkodliwości społecznej
popełnionego czynu. Sprawy cofnięcia pozwolenia na broń nie pozostawiono uznaniu organu. Brzmienie
przepisu art. 18 ust. 1 "cofa pozwolenie na broń" oznacza, że decyzja w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń
nie jest decyzją wydawaną w granicach uznania administracyjnego, lecz ma charakter decyzji związanej.
Przepis ten nakłada na organ Policji obowiązek wydania decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń w przypadku
zaistnienia przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 pkt 2 – 6 tej ustawy.
Skarżący wskazał, że w dokumentacji znajduje się zaświadczenie z oraz opinie o uprawianiu przez niego
strzelectwa w ramach strzelań organizowanych przez bractwa strzeleckie oraz że broń sportowa pozwoli
utrzymywać się w dobrej kondycji strzeleckiej do uprawiania łowiectwa. Skarżący podniósł, iż skoro
niezasadne jest przedstawienie licencji strzeleckiej PZSS, to tym bardziej mało zasadne wydaje się
przedstawienie patentu strzeleckiego PZSS. Skarżący podał, że nie jestem członkiem klubu strzeleckiego ani
związku strzelectwa sportowego. Nie startuje w cyklicznych zawodach strzeleckich typu liga strzelecka. Strzela
rekreacyjnie, według przepisów regulaminu strzeleckiego [...] Bractw Strzeleckich RP. Jest to forma
uprawiania sportu (według definicji ustawy o sporcie), ale bez tworzenia klubów strzeleckich. Strzelania
wynikają w tradycyjnych, historycznych - obywatelskich strzelań, a nie wyczynowego sportu strzeleckiego.
Skarżący wskazał, że od otrzymania pierwszej decyzji administracyjnej w sprawie broni palnej do celów
sportowych (2002 rok) nie posiadał ani licencji zawodniczej ani patentu strzeleckiego. Nie było to przeszkodą
do uprawiania strzelań z broni sportowej w trakcie imprez o charakterze strzeleckim organizowanych przez
bractwa strzeleckie w których to wielokrotnie od 1999 roku uczestniczył....
Skoro skarżący nie ma – wobec braku patentu strzeleckiego – uprawnień do używania broni w celu, dla
którego uzyskał pozwolenie, to organ był uprawniony – biorąc pod uwagę reglamentacyjny charakter
przepisów regulujących dostęp do broni – zastosować przepis art. 18 ust. 4 ustawy o broni i amunicji.
Przedłożona przez skarżącego na rozprawie w dniu 15 listopada 2016 r., wydana przez Polski Związek
Łowiectwa legitymacja sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego nie stanowi o posiadaniu kwalifikacji
sportowych.
Prawomocne orzeczenia sądu karnego, skazujące za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1, to jest za
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, polegające na prowadzeniu pojazdów w ruchu
lądowym, po drogach publicznych, w stanie nietrzeźwości, mające charakter umyślny, są dla organów Policji
wiążące, co do ustalenia faktycznych i prawnych przesłanek cofnięcia pozwolenia na broń. Popełnianie
przestępstwa tego rodzaju, udokumentowane prawomocnym wyrokiem sądu, choć nie mieści się w kategorii
przestępstw wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, w sposób wystarczający
uzasadnia obawę, że osoba skazana za tego rodzaju przestępstwa może użyć broni w celach sprzecznych z
interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W tej sytuacji właściwe organy Policji mają obowiązek
cofnięcia pozwolenia na broń.

B. Posiadanie
Każda osoba mająca zamiar posiadania broni palnej jest wręcz zobowiązana do powzięcia informacji, czy
posiadanie określonej broni, a w konsekwencji amunicji do niej, wymaga uzyskania stosownego pozwolenia
(wyrok WSA w Katowicach z dn.08.09.2016).
W świetle art.263 kodeksu karnego istotne jest wyjaśnienie pojęcia „posiadanie”
Pojęcie „posiadania” wg orzecznictwa sądowego:













Na gruncie art. 263 § 2 k.k.:
- "posiadanie" oznacza każde faktyczne władanie bronią bez wymaganego zezwolenia, z zamiarem
przywłaszczenia, czy bez takiego zamiaru, z zamiarem krótkotrwałego użycia albo nawet przechowania z
upoważnienia innej osoby,
- posiadanie charakteryzują takie czynności, jak "mieć, trzymać, utrzymać czy dysponować",
Pojęcie posiadania zawartego w art. 263 § 2 k.k. to pojęcie oderwane od cywilistycznego ujęcia. Odpowiada
znaczeniu nadawanemu mu w języku etnicznym oznaczając każde faktyczne władanie czymś zarówno jak
właściciel, ale i bez chęci zatrzymania dla siebie np. tylko by używać krótkotrwale, czy za kogo innego.
Posiadanie broni na gruncie art. 263 § 2 k.k. nie może być pojmowane cywilistycznie, a zatem wiązać się z
fizycznym władztwem nad rzeczą. Jest nim już zachowanie pasywne polegające na świadomym i celowym
przyjęciu jej od innej osoby.
Przestępstwo z art. 263 § 2 k.k. popełnić można tylko umyślnie z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym.
Czynność sprawcza z art. 263 § 2 k.k. polega na nielegalnym "posiadaniu" broni palnej lub amunicji. Jest to
czynność, która może przejawiać się zarówno jako działanie, jak i zaniechanie. Sprawca może bowiem
aktywnie nielegalnie wejść w posiadanie broni (np. przez jej zabranie komuś lub nielegalny zakup lub
użyczenie), jak też może nie oddać broni, na którą nie ma pozwolenia, a która należała na przykład do jego
zmarłego ojca (pasywność zachowania) lub na którą utracił pozwolenie. Pojęcie posiadania występuje w
prawie karnym w znaczeniu potocznym, jako "mieć, trzymać, utrzymać", bez zabarwienia konotacją
jurydyczną, o ile z treści samego aktu prawnego lub kontekstu, w jakim daną regulację wiązać należy z innymi
przepisami, nie wynika co innego.
Przestępstwo z art. 263 § 2 k.k. jest przestępstwem trwałym, którego bieg rozpoczyna się z chwilą wejścia w
posiadanie, a kończy się z chwilą zakończenia tego stanu. Jest to jedno zachowanie, tyle, że rozciągnięte w
czasie
Stanowi przestępstwo posiadanie nawet jednego naboju, jeżeli tego rodzaju nabój stanowi amunicję do broni
palnej.
Prawdą jest, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
takie istotne części broni palnej, jak lufę i komorę zamkową, uważa się za broń palną. Dla przypisania
posiadaczowi części broni palnej odpowiedzialności przewidzianej w art. 263 § 2 kk. nie jest wystarczające
ustalenie, że znajdujące się w jego władaniu części są tymi, które zostały skatalogowane w przepisie art. 5 ust.
2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji jako istotne części broni palnej i pneumatycznej. Istotne
części broni lub amunicji mogą być uznane za broń palną tylko wówczas, gdy spełniają dodatkowe kryterium,
będące wyrazem zdefiniowanej w art. 7 ust. 1 tejże ustawy istoty broni palnej - urządzenia niebezpiecznego dla
życia lub zdrowia, zdolnego do wystrzeliwania pocisków i rażenia na odległość. Istotne części broni palnej
muszą być zatem gotowe lub obrobione (art. 5 ust. 1 ustawy o broni i amunicji). Wobec tego, że ustawodawca
nie wskazuje, czym należy się kierować, określając gotowość lub obrobienie istotnych części broni, koniecznym
staje się odwołanie do powszechnego znaczenia tych pojęć ("gotowość" w języku polskim oznacza "stan
pogotowia" i "stan należytego przygotowania do czegoś", "gotowy" to "całkowicie wykonany, wykończony",
"obrabiać" zaś oznacza nadawanie czemuś ostatecznego kształtu - zob. Słownik Języka Polskiego, pod red. M.
Szymczaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994). Cechy gotowości lub obrobienia będą zatem
posiadać w rozumieniu ustawy o broni i amunicji tylko te części broni palnej, które wykazują sprawność i
funkcjonalność techniczną pozwalająca na ich bezpośrednie wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
Posiadane przez oskarżonego części broni palnej cech tych nie spełniają. Jak wynika przecież jednoznacznie z
ekspertyzy kryminalistycznej, w tym stanie, w którym znajdowały się zabezpieczone części broni, nie mogą być
one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (duży stopień korozji, znaczne skrzywienie lufy, niemożliwość
prawidłowego funkcjonowania mechanizmu spustowego
W posiadanie amunicji wszedł oskarżony zupełnie przypadkowo, znajdując ją poza poligonem w trawie. Zabrał
dlatego, ażeby zabezpieczyć przed osobami nieuprawnionymi. Oskarżony posiadał przez tak długi okres
znalezioną amunicję, jak sam wyjaśnił, przez zapomnienie. Niemniej była ona przez cały czas przechowywana
w sejfie. W świetle przytoczonych wyżej okoliczności bezsporne jest, że zachowanie ppłk. Z.S. wkroczyło w
obszar zakreślony w przepisie art. 263 § 2 k.k.
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1. Pojęciem posiadania w rozumieniu przepisu 263 § 2 k.k., objęte jest również krótkotrwałe władanie bronią
palną lub amunicją, bez wymaganego zezwolenia, nawet bez chęci zatrzymania tych rzeczy na własność.
2. Gotowa lub obrobiona istotna część broni palnej (np. bęben nabojowy) uważana za broń w rozumieniu
ustawy z dnia 21 maja z 1999 r. o broni i amunicji, na posiadanie której sprawca nie posiada wymaganego
zezwolenia, stanowi broń palną w rozumieniu przepisu art. 263 § 2 k.k., a co za tym idzie, tak opisane
zachowanie podlega kryminalizacji, wynikającej z omawianego przepisu.
Defekty broni, nadające się do usunięcia nie pozbawiają danego urządzenia cech broni palnej.
Dla odpowiedzialności z art. 263 § 2 k.k. nie ma żadnego znaczenia, czy broń palna lub amunicja były
własnością oskarżonego, czy też nie. Pojęcie nielegalnego posiadania ww. przedmiotów obejmuje również tzw.
posiadanie zależne, a więc np. przechowywanie broni z upoważnienia innej osoby, a nawet jej krótkotrwałe
noszenie.

 Przestępstwo z art. 263 § 1 i 2 k.k. ma charakter powszechny. Może je popełnić każda
osoba niemająca odpowiedniego zezwolenia. Przestępstwa z art. 263 § 3 i 4 k.k. może
popełnić tylko osoba legalnie posiadająca broń palną lub amunicję.
 Kontrowersje w orzecznictwie dotyczy znaczenia pojęcia posiadania. W ujęciu
cywilistycznym pojęcie to wymaga zarówno fizycznego dzierżenia, jak i woli
posiadania. Orzecznictwo sądów karnych poszło jednak w kierunku oderwania
znaczenia posiadania od pojęć prawa cywilnego, uznając, że posiadaniem w
rozumieniu art. 263 kodeksu karnego może być faktyczne władanie, nawet
krótkotrwałe, lub też przechowywanie dla innej osoby. Można przyjąć, że posiadanie
będzie miało miejsce w związku z objęciem broni we władanie dla oddania strzału. Nie
wydaje się, że krótkotrwały kontakt z bronią związany np. z jej obejrzeniem w
obecności właściciela, który de facto nie traci kontroli nad bronią będzie
przestępstwem.
 Wolno z mocy ar. 28 Ustawy o broni i amunicji „Broni odpowiadającej celom
łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni
można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich
lub sportowych.” Z zapisu takiego wnioskować należy, że nie wolno użyczać broni do
obrony osobistej.

C. Przechowanie .
Osoby posiadające broń na podstawie świadectwa broni musza posiadać magazyn broni.
1. Magazyn broni to oddzielne pomieszczenie w budynku o niepalnej konstrukcji. Musi być
wydzielone murowanymi ścianami, w miarę możliwości powinno znajdować się na piętrze.
2. Drzwi tego pomieszczenia muszą spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 1627, muszą być
również zaopatrzone w plombowanie lub inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób
nieuprawnionych.
3. Broń i amunicję muszą przechowywać w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy
S1 wg normy PN-EN 14450.
4. W magazynie musi się znaleźć: gaśnica proszkowa ABC o minimalnej wadze środka gaśniczego 4kg
oraz koc gaśniczy.
5. Klucze do magazynu broni musi przechowywać kierownik podmiotu posiadającego broń i amunicję
lub zatrudniona przez niego osoba, posiadająca pisemne upoważnienie od zatrudniającego, a także
posiadająca dopuszczenie do posiadania broni wydane przez właściwy organ Policji.
6. Okna stalowa siatka lub szyby kuloodporne - dane techniczne można znaleźć w par. 4 pkt. 3 ust. 3.
Rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji.
7. Magazyn należy również wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu
8. Broń i amunicję należy przechowywać w pojemnikach/pudełkach tak, by uniemożliwić uderzenie w
spłonkę naboju. Nie wolno przechowywać amunicji w magazynkach nabojowych.
Osoby posiadające imienne pozwolenie na broń, które zaliczają się do kategorii osób posiadających mniej,
aniżeli 50 sztuk broni muszą ją, oraz amunicję trzymać w urządzeniach spełniających wymagania co
najmniej klasy S1 wg normy PN-EN 14450
Broń kolekcjonerską można przechowywać poza pomieszczeniami magazynowymi w przeszklonych
gablotach o stabilnej konstrukcji, przytwierdzonego do podłoża, oszklenia o klasie nie mniejszej niż P6B
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wg normy PN-EN 356, zamknięcia o klasie co najmniej 5 wg normy PN-EN 12209. Gdy broń
kolekcjonerska i pamiątkowa oraz amunicja przechowywane są w przeznaczonych do tego celu
pomieszczeniach konieczne jest spełnienie wymagań jak dla magazynów broni
Broń na czas przechowywania ma odłączony magazynek oraz jest rozładowana. Warunki przechowywania
broni uwzględniają wymagania jej producenta.
Amunicja do broni palnej:
1) jest przechowywana w pudełkach lub pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę
naboju;
2) nie jest przechowywana w magazynkach nabojowych.
 Stwierdzić także należy, że zakaz przechowywania załadowanej broni oraz amunicji
znajdującej się w magazynkach nie dotyczy osób fizycznych. Zalecam jednak podejście do
tego wg „działania ze szczególną starannością” czyli jak w rozporządzeniu przechowywać
w pojemnikach/pudełkach tak, by uniemożliwić uderzenie w spłonkę naboju.
 W żadnym przypadku nie wolno powierzyć na przechowanie broni przydzielonej do
ochrony osobistej osobie, która posiada prawo posiadania broni, ale w innej kategorii.
Miejsce przechowania winno być zgłoszone policji.
 Posiadanie choćby jednej sztuki amunicji nie dostosowanej do broni posiadanej jest
naruszeniem przepisów kodeksu karnego
 Udostępnieniem będzie krótkotrwałe oddanie we władanie innej osobie, niekoniecznie
połączone z fizycznym wręczeniem broni lub amunicji (wystarczy np. wręczenie kluczyka
do szafy z bronią palną), natomiast przekazaniem - oddanie na dłuższy czas.
 Dla osób, które uzyskały pozwolenie na broń przed wejściem niniejszych przepisów (czyli
do 30 września 2014r.), przewidziano 5-letni okres dostosowawczy do nowych zasad
przechowywania broni.
Odpowiadając na pytania:
 Sytuacja faktyczna. Dwaj bracia posiadają broń sportową ze zgłoszonym miejscem
przechowania u jednego z nich. Zdarza się, że czasami broń znajduje się u drugiego, który
posiada odpowiednie zabezpieczenia, lecz miejsce nie zgłoszone.
Opinia: W przypadku włamania i kradzieży broni zostaje naruszony przepis art. 263 §
3 i 4 kodeksu karnego. Należy zgłosić miejsce do przechowania, pozostawienie broni
przez drugiego brata traktować na zasadzie użyczenia zabezpieczone umową).
 Przepisy nie zabraniają używania przez dwie i więcej osób szafy, sejfu (w przepisach
nazywanych urządzeniem) do przechowania broni. Mimo braku obowiązku zgłaszania
miejsca przechowania broni (ustawodawca jak gdyby założył, gdzie właściciel tam broń)
należy to czynić, w przeciwnym przypadku policja nie miała by możliwości skutecznej
kontroli. Zgłoszenie miejsca przechowania broni sportowej czy łowieckiej nie musi być
poparte dodatkowym dokumentem.
 W czasie wprowadzonego stanu wyjątkowego prawa obywatelskie ulegają ograniczeniu,
państwo ma prawo nakazać niezwłocznego przekazania wszelkiej broni do depozytu
policyjnego lub żandarmerii wojskowej. Wprowadzając stan wojenny w roku 1981 policja
(dawniej milicja) odbierała broń wszystkim - nawet posłom na Sejm.
Z orzecznictwa sądowego:





Nawet jednorazowe bądź krótkotrwałe przechowywanie broni z naruszeniem zasad prawa bezwzględnie
wiążących posiadacza broni czyni usprawiedliwionym cofnięcie pozwolenia na broń.
To na posiadaczu broni ciąży obowiązek zabezpieczenia broni i żaden przepis ani żadna sytuacja nie zwalnia
go z tego obowiązku. Nawet jednorazowe bądź krótkotrwałe przechowywanie broni z naruszeniem zasad
prawa bezwzględnie wiążących posiadacza broni, czyni usprawiedliwionym cofnięcie pozwolenia na broń. To
na posiadaczu broni ciąży obowiązek zabezpieczenia broni żaden przepis ani żadna sytuacja nie zwalnia go od
tego obowiązku.
Jest oczywiste, że broń bojowa nie może być przechowywana pod siedzeniem w samochodzie, bez względu na
to, czy jest w saszetce, czy w kaburze. Takiej możliwości przepisy regulujące jej przechowywanie nie
przewidziały. Ich celem, czyli zamysłem Ustawodawcy jest obowiązek posiadacza zachowania nad bronią
pełnej, całkowitej i ścisłej kontroli przez cały czas, w którym nie jest możliwe jej przechowywanie we wskazany
sposób, a więc przez czas jej nieużywania, przez czas jej transportu i noszenia.
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Przepisy nie regulują, jak posiadacz indywidualnej broni sportowej powinien zabezpieczać ją w czasie
zawodów sportowych i po takich zawodach, lecz musi to niewątpliwie być taki sposób, który rzeczywiście
uniemożliwia osobom postronnym wejście w jej posiadanie. Warunku tego nie spełnia pozostawienie broni
nawet w zamkniętym samochodzie ustawionym na publicznym parkingu, bez stałego dozorowania tego
samochodu, w sytuacji, gdy znajduje się tam nieznana liczba niezidentyfikowanych osób.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.12.2013
Art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576) w zakresie, w jakim
wskazuje przesłanki umożliwiające dokonanie czynności materialno-technicznej odebrania broni i amunicji
oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni osobie, przeciwko której toczy się
postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, jest zgodny z
zasadą prawidłowej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 32 ust. 1 oraz art.
64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Lekceważenie porządku prawnego w zakresie bezpiecznego przechowywania broni palnej w połączeniu z
postawieniem w stan oskarżenia o popełnienie przestępstw przeciwko mieniu oraz porządkowi publicznemu nie
pozwalają na zachowanie danej osobie pozwolenia na broń.
2. Przechowywanie broni i amunicji w szafie ubraniowej oraz składanym łóżku polowym stanowią
niedopełnienie obowiązku prawidłowego przechowywania broni i amunicji wynikającego z ustawy z 1999 r. o
broni i amunicji.

D. Użyczenie
Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nie
oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
>Użyczający w przypadku broni winien być właścicielem rzeczy
>Biorący w użyczenie broń nie ma prawa oddawania osobie trzeciej
>Biorący rzecz do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania broni używanej. Jeżeli dokonano innych
wydatków lub nakładów, wówczas mają zastosowanie przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
>Użyczający może żądać zwrotu broni, chociażby umowa była zawarta na czas nieoznaczony, jeżeli:
1.biorący używa broni w sposób sprzeczny z jej istotą i przepisami
2.powierza broń innej osobie nie będąc do tego upoważnionym przez umowę lub przez
okoliczności
3.broń stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy
>Biorący jest zobowiązany zwrócić broń w stanie nie pogorszonym, nie ponosi odpowiedzialności za
zużycie w wyniku prawidłowego używania
>Biorący odpowiada za przypadkową utratę lub uszkodzenie broni, gdy używa jej w sposób sprzeczny z
umową i przepisami, albo powierza rzecz osobie trzeciej nie będąc do tego zmuszony przez okoliczności, a
broń nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby używał jej w sposób właściwy albo gdyby zachował
ją u siebie.
>Jeżeli broń użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził
biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Nie odpowiada użyczający wówczas,
gdy biorący mógł wadę z łatwością wykryć.
>Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z
broni użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.
>Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub
pogorszenie broni, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot
nakładów na rzecz oraz naprawienie szkody poniesionej wskutek wad przedawniają się z upływem roku od
dnia zwrotu broni.
Przepisy dotyczące użyczenia z kodeksu cywilnego:
Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas
oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
Art. 711. Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą
wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie
stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.
Art. 712. § 1. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w
sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.
§ 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.
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Art. 713. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił
inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez
zlecenia.
Art. 714. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy,
jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo
gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej
osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo
gdyby ją zachował u siebie.
Art. 715. Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy
biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek
uczynić.
Art. 716. Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z
przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę
ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów
nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa
była zawarta na czas oznaczony.
Art. 717. Jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna.
Art. 718. § 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić
użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie
rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
§ 2. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na
tej osobie.
Art. 719. Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za
uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko
użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy
przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Wzór umowy użyczenia
Umowa użyczenia
Zawarta w dniu ....................... w ………. pomiędzy:
1. ................................................................ zam. ..................................................................... ................................
zwanym dalej Użyczającym, a
2. ................................................................zam. .......................................................................................................
zwanym dalej Biorącym do używania, następującej treści:
§1
Użyczający, właściciel rzeczy – broni ...................................... nr fab.............................................
użycza broń sportową - łowiecką biorącemu do używania.
§2
Użyczający wydaje bezpłatnie broń do używania Biorącemu na okres od dnia .............................do dnia....................... Użyczający
wydaje amunicję do tej broni … w ilości….
§3
Strony zgodnie ustalają, że broń nie nosi śladów uszkodzeń.
§4
Biorący do używania nie może oddawać broni do używania osobom trzecim.
§5
Koszty eksploatacji rzeczy ponosi Biorący w używanie, jego obciążają też drobne naprawy w czasie trwania umowy.
§6
W przypadku uszkodzenia broni w czasie trwania umowy użyczenia Biorący do używania zwraca natychmiast broń Użyczającemu,
który dokonuje naprawy we własnym zakresie. Biorący do używania pokryje w tym wypadku ubytek wartości rzeczy na skutek
uszkodzenia w wysokości ustalonej przez strony. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie, wysokość
ustali biegły , którego koszty wynagrodzenia strony pokryją po połowie.
§7
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowane będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
§8
Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Użyczający

Biorący do używania

Umowa użyczenia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie musi być zawarta na piśmie, jednakże w
przypadku broni taki wymóg wydaje się oczywisty. Dowód użyczenia posiadacz broni winien mieć przy
sobie, nie musi to być umowa, ja osobiście zalecałbym ksero legitymacji broni właściciela z dopiskiem
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„Użyczono …. Imię i nazwisko. Policję interesuje czy broń jest zarejestrowana i czy legalnie jest w
posiadaniu sprawdzanego.
Odpowiadając na pytania:
 Możliwe jest użycie broni przez osoby nie posiadających zezwolenia w celach sportowych,
szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia
właściwego organu. Problemem jest określenie, czy możliwe jest korzystanie z broni nie
będącej na stanie własnościowym strzelnicy. Stoję na stanowisku, że jest do dopuszczalne z
zachowaniem warunków, gdyż: a) wzorcowy regulamin strzelnic zezwala używać broni
innych osób za ich zgodą, b) musi być spełniony warunek obecności osoby posiadającej
zezwolenie na tą sztukę broni, c) dopuszczalne jest moim zdaniem użyczenie broni
strzelnicy przez osobę fizyczną i wówczas obecność właściciela nie jest konieczna, d)
strzelanie prowadzi uprawniony instruktor.

E. Przenoszenie broni

Zgodnie z art. 10 ust. 9 ustawy o broni i amunicji: W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy
sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń, zaś wv art.18.1.pkt. 4 czytamy:
„przemieszcza się z rozładowana bronią albo nosi broń ,…..”
Istnieją zatem dwie odrębne sytuacje:
1. Noszenie broni – oznacza broń załadowaną
2. Przemieszczanie broni – oznacza przemieszczanie broni nie załadowanej
Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co
potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.
Ani ustawa o broni i amunicji, ani rozporządzenie w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji nie wyjaśnia pojęcia znaczenia słowa „załadowana”. Znajdujemy tutaj
jedynie stwierdzenie:
§ 3. 2. Broń na czas przechowywania ma odłączony magazynek oraz jest rozładowana. Warunki
przechowywania broni uwzględniają wymagania jej producenta.
Bliższe też określenie znajdujemy w Rozporządzeniu w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami
transportu publicznego:
„W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń przewozi się w stanie
rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych. Broń do ochrony
osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może być załadowana bez wprowadzonego
naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym.”
Powyższe przepisy nie można inaczej tłumaczyć jak przyjęcie iż przewożenie amunicji w magazynku
oznacza iż broń jest załadowaną.
Można znaleźć komentarze, że broń jest także nie załadowana, jeśli amunicja znajduje się co prawda w
magazynku lecz nie jest on fizycznie połączony z bronią. Logika mówi, że mają racje, ale prawo
administracyjne cechuje literalne czytanie przepisu. Zwrot „ stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze
nabojowej i w magazynkach nabojowych” językowo oznacza, że nie ma być amunicji w magazynku (
wymienia „ i w magazynkach nabojowych”). Prawniczo czyta się tak zbudowany przepis, że nie ma być
amunicji ani w komorze nabojowej ani w magazynkach. Racjonalny ustawodawca w innym rozumowaniu
dopisałby do tego przepisu np. „chyba, że magazynek nie jest wpięty do broni”.
Przyjęcie właściwego rozwiązania będzie miało znaczenie do odpowiedzialności nie tylko za
administracyjne przekroczenie przepisu, ale także znaczenie w przypadku użycia broni, co będzie analizą w
dalszej części opracowania.
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Przeciwne komentarze opierają się na konstytucyjnej zasadzie „co nie jest zakazane jest dozwolone”,
jednakże na wstępie opracowania w oparciu o prawniczy komentarz poparty orzeczeniami sądowymi
wskazałem, że w zakresie posiadania broni nie wolno stosować takiej wykładni.
1. Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach.
2. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze
przylegającej do ciała.
3. Bron palną nie przeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i
wielkość, nosi się w sposób określony w ust. 2.
4. Broń palną przeznaczona do celów łowieckich w obwodach łowieckich nosi się w czasie polowania
w sposób określony w przepisach łowieckich.
5. Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej
noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.
6. Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich
7. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub
pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.
Obecnie żaden przepis nie wymienia jaka broń można nosić. W poprzednio obowiązującym
rozporządzeniu było stwierdzenie: Broń do celów sportowych przenosi się bez amunicji w komorze
nabojowej i magazynkach nabojowych. Obecnie dopuszcza się noszenie broni sportowej na zasadach
noszenia broni osobistej. Oznacza to, że broń sportowa mieszcząca się w kaburze przylegającą do ciała w
chwili przenoszenia może być załadowana (załączony magazynek z amunicją bez wprowadzonego naboju do
komory nabojowej.
Broń sportową większych rozmiarów mamy prawo jedynie przemieszczać tj. nie może być załadowana.
Należy także ostrzec przed nadużywaniem noszenia broni sportowej (omijanie prawa). Jest oczywiste,
że łatwiej jest uzyskać pozwolenie na broń sportową niż broń do ochrony osobistej. W czasie kontroli
policyjnej będzie zapewne konieczność podania przyczyny posiadania broni w tym miejscu i czasie.
Z orzecznictwa sądowego: Dla zachowania nabytego prawa - pozwolenia na broń palną sportową,
niezbędne jest wykazanie uprawiania czynnie sportu strzeleckiego. Przez uprawianie sportu strzeleckiego nie
można rozumieć incydentalnych działań w tym zakresie, lecz aktywną postawę osoby posiadającej własną
broń na podstawie pozwolenia na broń, zmierzającą do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności czy to
dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb i ambicji na tym polu, czy dla współzawodnictwa sportowego.
 W czasie jazdy samochodem przewożenie broni pod siedzeniem jest niezgodne z prawem.
 Broń (z wyjątkiem broni do celów osobistych) przenosimy, przewozimy w stanie
rozładowanym, bez amunicji w magazynku.
 Przenosząc broń zawsze musimy mieć przy sobie dokumenty ważne uprawniające.
 Przenoszenie broni np. w kieszeni płaszcza jest przekroczeniem przepisów i na nic
tłumaczenie o lepszej „wygodzie”.
 Odstępstwa od zasad postępowania jest nieusprawiedliwiona, wystarczy stwierdzenie faktu
i przypomnę – wina nie ma znaczenia w postępowaniu administracyjnym.
Odpowiadając zadane pytania:
 Nie wolno posiadać broni na imprezach masowych:
Ustawa „ O bezpieczeństwie imprez masowych”
Art. 59. 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne
niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek
dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, o których mowa w ust. 1, chociażby nie stanowiły własności
sprawcy.

Na co dzień może być problem z określeniem kiedy mamy do czynienia z imprezą masową, organizatorzy
imprez w celu uniknięcia kosztów przyjmują, że dana impreza np. koncert nie jest imprezą masową ( wg
ustawy np. na terenie otwartym będzie imprezą masową, jeśli może przybyć 1000 osób).
Odpowiadając na zadane pytania:
 Na wyjazdach prywatnych jak wskazano w pytaniu : biwak, ślub, zakupy, wakacje czy
kilkudniowe wypady na ryby masz prawo mieć broń do ochrony osobistej . Nie wolno
wówczas spożyć ani odrobinę alkoholu, utrata broni z konsekwencjami karnymi.
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 Regulaminy wybranych miejsc (np. muzea, sądy itp.) zabraniają wchodzenia z bronią.
Problem polega na tym, że nie ma możliwości jej chwilowego zdeponowania (policja
sądowa nie ma obowiązku przyjmowania broni do depozytu), zaś pracownicy ochrony w
miejscach pełnienia służby w żadnym przypadku nie mogą tego czynić. Problem można
tylko rozwiązać przez zdeponowanie broni w jednostce policji.
 Procesje religijne odbywające się w Boże Ciało należy traktować jak imprezę masową
 Zgodnie z art. 33 Ustawy o broni i amunicji Jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub
porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może
wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych
obszarach, na czas określony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej
rodzajów zakaz jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym ( wyjątkami
określonymi w pkt.2 tegoż artykułu)
Przekraczanie granicy państw Unii z bronią jest dopuszczalne posiadając Europejską kartę broni:
 Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub
 szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych w celu
szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innych placówek oświatowych oraz
organizatorów kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony;
 podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją filmów i innych
przedsięwzięć artystycznych;
 podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych,
 poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach
sportowych,
 osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do
posiadania broni właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej.
Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni
palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne
posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat.
Po upływie tego okresu ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres.
Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku
cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni.
Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego
miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W związku z
zagrożeniem terrorystycznym należy sprawdzić, czy w danym państwie lub na określonym obszarze nie
wprowadzono zakazu noszenia broni lub innych obostrzeń.

F. Kontrola policji
Przepis art. 27 Ustawy o broni i amunicji upoważnia Policję do dokonywania kontroli. Przepis nie nakazuje
dokonywania kontroli okresowej osób fizycznych, zdarzyć się więc może, że przez znaczny czas kontrola
nas nie obejmie. Kontroli powinien dokonywać „właściwy organ policji”. Zwrot taki oznacza, że powinien
to być funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej . Takie też stanowisko prezentuje oficjalny raport kontroli
Policji przez Najwyższą Izbę Kontroli. Z uwagi na brak odpowiednich funkcjonariuszy kontrole
przeprowadza funkcjonariusz z niższej jednostki
pod
pretekstem prowadzonego postępowania
administracyjnego, które jest wszczynane z urzędu. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu kontrolowana
była w roku 2015. Pełen raport dostępny na stronie Najwyższej Izby Kontroli.
Kontrola w żaden sposób nie musi być zapowiadana. Nieobecność właściciela broni nie uniemożliwia
kontroli, wówczas sprawdzeniu podlegać będzie miejsce umieszczenia szafy, sejfu, jego mocowania oraz
typ. Jest oczywiste, że współmałżonek i członkowie rodziny nie dysponują kluczami i nie mają dostępu,
chyba, że osoba będąca na miejscu sama także posiada zezwolenie. Zalecam nie utrudnianie kontroli, nie
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można zakładać, że kontrola zmierza do ograniczenia Twoich uprawnień. „Unikanie” kontroli powoduje
prawo do wszczęcia postępowania administracyjnego, wówczas będziesz miał obowiązek współpracować z
policją pod rygorem negatywnej decyzji administracyjnej.

Użycie broni palnej









Broń można użyć wyłącznie w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności.
Podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować ze szczególną
rozwagą i traktować jej użycie jako środek ostateczny.
Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie innych środków jest
niewystarczające lub niemożliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.
Używając broń należy dążyć do wyrządzenia jak najmniejszej szkody zachowując szczególną
ostrożność.
Przed użyciem należy wezwać do zachowania zgodnego z prawem a następnie oddać strzał
ostrzegawczy.
Każde użycie broni palnej spowoduje wręcz konieczność przeprowadzenia przez organy ścigania
postępowania wyjaśniającego (także w kierunku postępowania administracyjnego o odebranie
uprawnień). Użycie broni masz obowiązek zgłosić policji.
W przypadku zranienia osoby wobec której zastosowano obronę konieczną lub zranienia innej osoby
należy udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.
W miarę możliwości należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i uzyskać dane świadków.

Na wstępie należy zwrócić uwagę, na inne rozumienie słowa „użycie” w Ustawie o broni i amunicji (art.
45) a inne w Ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U.2013.628). W tej drugiej
definiuje się:
 Użycie broni palnej – należy przez to rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowaniem
amunicji penetracyjnej,
 Wykorzystanie broni palnej – należy przez to rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem amunicji
penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku nie stwarzającym
zagrożenia dla osoby.
Brak takiego rozgraniczenia w Ustawie o broni i amunicji skutkuje koniecznością przyjmowania, że użycie
broni poza strzelnicą było zagrożeniem dla ludzi. Każde użycie broni palnej w takiej sytuacji jest powodem
prowadzenia przez organy ścigania postępowania karnego.
Kodeks karny
Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na
jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić
od jej wymierzenia.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia
usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
§ 4. (uchylony).
§ 5. (uchylony).
Art. 26. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego
jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone
przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w §
1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie
kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z
narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
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§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy

Obrona konieczna polega na odpieraniu bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro
chronione prawem, przy użyciu środków koniecznych do odparcia tego zamachu. Każdy człowiek
zaatakowany ma prawo bronić się, nawet jeśli mógł uniknąć ataku przez ucieczkę.
Warunki, które muszą być spełnione to:
a) obrona musi być reakcją na bezpośredni zamach
b) zamach musi być bezprawny
c)zastosowany sposób obrony musi być współmierny do niebezpieczeństwa.
Przy obronie koniecznej proporcjonalność dóbr nie ma istotnego znaczenia, jednakże nie może być
nadmierna jeśli jest porównywalna (np. sprawca atakuje konkretny przedmiot – mienie a my używamy w
stosunku do niego broni palnej).
Zamachem nazywamy takie zachowanie się człowieka, które stwarza niebezpieczeństwo dla jakiegokolwiek
dobra będącego pod ochroną prawa. Przez bezprawność zamachu należy rozumieć jego sprzeczność z
prawem w ogóle, a nie koniecznie z prawem karnym. Zamachu dokonać może tylko człowiek i wobec tego
obronę konieczną stosujemy tylko wobec człowieka (nie jest obroną konieczną obrona przed atakiem np.
psa).
Z wymogu konieczności obrony koniecznej wynika, że dopuszczalne jest stosowanie tylko takich środków,
których nie da się zastąpić innymi mniej drastycznymi środkami. Z obroną konieczną wiąże się
nierozerwalnie pojęcie przekroczenia jej granic, wówczas broniący się staje się sprawcą czynu zabronionego.
Przekroczenie może nastąpić przez:
a)świadome użycie nadmiernych środków obrony
b)spóźnionym lub przedwczesnym stosowaniem obrony.
W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a
nawet odstąpić od jej wymierzenia. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie było wynikiem
strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami.
Ustawodawca przy określeniu obrony koniecznej posługuje się pojęciem zamachu a nie pojęciem
niebezpieczeństwa, nie można więc tych pojęć utożsamiać ani też określać granic pojęcia zamachu za
pomocą pojęcia niebezpieczeństwa. Bezpośredniość zamachu wchodzi w grę również gdy istnieje wysoki
stopień prawdopodobieństwa, że zagrożone atakiem dobro zostanie zaatakowane w najbliższej chwili.
Zamach taki rozpoczyna się już w chwili, gdy zachowanie sprawcy ukierunkowane na naruszenie dobra
prawnego jest tak zaawansowane, że brak przeciwdziałania doprowadzi do istotnego niebezpieczeństwa dla
dobra prawnego (wyrok SN syg.akt.VKKN507/99)
Przepis art. 25§ 2 kodeksu karnego pozwala nie karanie osoby stosującej obronę konieczną, ale odstąpienie
od wymierzenia kary nie prowadzi do całkowitego oczyszczenia oskarżonego, jest on bowiem osobą skazaną.
Skazanie zaś może pociągać za sobą inne skutki osobiste (prawo wykonywania niektórych zawodów czy dostęp do
nich, pozbawienie pozwolenia na posiadanie broni). Nieukaranie nie oznacza uniewinnienia.
Do tegoż komentarza dodać mogę, że prof. Juliusz Makarewicz, twórca kodeksu karnego z 1932 r. - napisał - "nie jest
obroną własną, lecz obroną prawa przed bezprawiem". Jeśli ludzi występujących w obronie porządku prawnego
oraz życia i zdrowia traktuje się jak pospolitych przestępców, prowadzi to do dezintegracji społeczeństwa.

Już w 2003 roku Paweł Buchmat3 opisał na podstawie badań podejście organów prokuratury i sądów do
problemu obrony koniecznej. Autor na podstawie zbadania ponad 100 spraw z zakresu obrony koniecznej
stwierdził : w 86% przypadków osobie broniącej się prokuratura postawiła czysty zarzut popełnienia
przestępstwa, a w 13,6% przestępstwa w warunkach przekroczenia granic obrony koniecznej. Spośród tych
oskarżeń czysty zarzut popełnienia przestępstwa został przez sądy oddalony w 99% przypadków, natomiast
znacznie rzadziej stawiany zarzut przekroczenia granic obrony koniecznej sądy całkowicie oddaliły w 36%
przypadków, w pozostałych stosując przewidziane art. 25§2 złagodzenie kary lub odstąpienie od jej
wymierzenia.

3

2 Paweł Buchmat Instytut Wymiaru Sprawiedliwości „ Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratorskiej i sądowej”
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Stan wyższej konieczności – nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego
niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie
można inaczej uniknąć, poświęca dobro niższej wartości, równej lub oczywiście nie wyższej ratując to dobro
chronione prawem. Źródłem niebezpieczeństwa może być zarówno człowiek jak i siły przyrody (przy
obronie koniecznej tylko człowiek). Niebezpieczeństwo musi być bezpośrednie. Działanie osoby
poświęcającej dobro musi być podjęte w celu uchylenia niebezpieczeństwa, którego nie można było inaczej
uniknąć (musi udowodnić, że poświęcając jakieś dobro nie mogła inaczej postąpić). Obowiązuje zasada
proporcjonalności. Z przekroczeniem stanu wyższej konieczności mamy do czynienia w razie
niewspółmierności stanu zagrożenia i działań ochronnych oraz w razie naruszenia zasady konieczności
poświęcenia dobra i zasady proporcjonalności czyli poświęcenie dobra niższej wartości. Niebezpieczeństwo
jest pojęciem szerszym od zamachu. Każdy zamach na jakieś dobro jest niebezpieczeństwem dla tego dobra,
ale nie odwrotnie.
Spełnienie w obronie koniecznej czy w działaniu w stanie wyższej konieczności wymogów prawnych
powoduje, że w prawie karnym jest to okoliczność wyłączająca bezprawność czynu. Czyn wypełniający
znamiona przestępstwa nie jest jednak w rzeczywistości przestępstwem ponieważ na mocy szczególnego
przepisu prawnego działanie jest uznane za zgodne z prawem.
Wybrane orzeczenia sądowe:











Aby działanie obronne okazało się skuteczne, musi swoją intensywnością przewyższać intensywność zamachu.
Pomimo tego, powinno jednak odznaczać się także umiarem, możliwie dużą do osiągnięcia w określonych
warunkach adekwatnością do potrzeb związanych z konkretną sytuacją, czyli innymi słowy, powinno być tak
zastosowane, aby nie powodować nadmiernie dotkliwych skutków.
Obrona konieczna ma charakter samoistny i w odróżnieniu od stanu wyższej konieczności nie wymaga zachowania
proporcji dóbr - zagrożonego zamachem i naruszonego wskutek jego odpierania, jakkolwiek rażąca dysproporcja
nie jest dopuszczalna.
1. Obrona konieczna, jak wynika to wprost z treści art. 25 § 1 k.k. ma charakter samoistny. Prawo do skutecznej
obrony musi jednak mieć swoje granice wynikające z aspektów aksjologicznych i humanistycznych, skoro życie
ludzkie jest dobrem najwyższej wartości.
2. Dla oceny, że nastąpiło przekroczenie granic obrony koniecznej przez jej nadmierną intensywność konieczne
jest dokonanie, opartego na ocenie całokształtu występujących w sprawie okoliczności, ustalenia, że osoba
odpierająca zamach obejmowała zarówno swą świadomością, jak i wolą naruszenie (przez zastosowanie
niewspółmiernego środka lub sposobu obrony) dóbr napastnika w zakresie dalej idącym, niż niebezpieczeństwo
zamachu na te dobra, które stały się jego przedmiotem. Oznacza to ustalenie, że atakowany przewidywał, iż
odparcie zamachu następuje w sposób niewspółmierny do jego niebezpieczeństwa i chciał tego lub na to się godził.
3. O tym, czy zachodzi zamach bezpośredni decyduje zachowanie się osoby atakującej w całym przebiegu
zdarzenia, a nie tylko w momencie podjęcia akcji obronnej. Należy zdecydowanie wykluczyć z zakresu pojęcia
bezpośredniego zagrożenia zamachem sytuacje charakteryzujące się tylko czysto subiektywnymi przypuszczeniami.
Procesy motywacyjne zachodzące w psychice - wyłącznie subiektywne przekonanie o możliwości napaści, nie
kreuje przecież sytuacji obrony koniecznej dla osoby spodziewającej się takiego zamachu.
4. Osoba uprawniona może odeprzeć zamach, polegający na bezprawnym wtargnięciu ("wdarciu się") do lokalu,
zaś podjęte działanie, będzie wówczas działaniem prawnie chronionym, podjętym w obronie koniecznej - w obronie
prawa do prywatności, wszelako granice takiej obrony, oceniane ex ante, zależą in concreto od sytuacji oraz od
sposobu zachowania się tych osób, słowem niepowtarzalnych realiów danego zdarzenia.
Niepodleganie karze w wypadku przekroczenia granic obrony koniecznej ma miejsce tylko wtedy, gdy
przekroczenie to nastąpiło pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
Należy więc wykazać, że strach lub wzburzenie było powodem przekroczenia granic obrony koniecznej. Strach lub
wzburzenie jedynie towarzyszące ekscesowi nie mogą stanowić podstawy do wyłączenia karalności za czyn
zabroniony popełniony w warunkach przekroczenia granic obrony koniecznej.
W sytuacji, gdy w wyniku obrony przed bezpośrednim i bezprawnym zamachem na dobro prawem chronione doszło
do umyślnego (w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym) pozbawienia życia, dla przyjęcia stanu obrony
koniecznej niezbędne jest stwierdzenie, że w realiach danej sprawy był to jedyny racjonalny sposób uniknięcia
zamachu i jego skutków.
Bezpośredniość zamachu uprawniająca do obrony koniecznej zakłada, że zamach trwa, to znaczy jest
kontynuowany po rozpoczęciu go i przez to zagraża dobrom prawnym napadniętego. Bezpośredniości zamachu nie
wyklucza przerwanie go, gdy nie ulega wątpliwości, że atak zostanie ponowiony natychmiast lub w najbliższej
chwili. Warunkiem przyjęcia obrony koniecznej jest działanie w zamiarze odparcia zamachu, co zakłada
świadomość zaistnienia bezpośredniego i bezprawnego zamachu oraz wolę obrony zaatakowanego dobra. Obrona
konieczna jest dopuszczalna jedynie wobec konkretnych aktów znęcania się, gdyż tylko one stanowią bezpośredni
zamach. Prawa do czynnej obrony koniecznej nie można rozciągnąć na okresy przerw między poszczególnymi
zamachami, choćby w tym czasie istniał stan potencjalnego zagrożenia, nawet utrwalany groźbą ponowienia
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ataków przemocy. Dopóki niebezpieczeństwo nie ma charakteru bezpośredniego i bezprawnego, obrona konieczna
nie przysługuje.
Zasada, stanowią ca, iż warunkiem dopuszczalności odpierania zamachu kosztem dobra napastnika nie jest brak
możliwości uniknięcia zagrożenia dla zaatakowanego zamachem dobra w inny sposób niż poprzez poświęcenie
dobra napastnika, doznaje wyjątku. Wynika on z unormowań ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284,
ze zm.), która w art. 2 ust. 2 lit. a) stanowi, że pozbawienie człowieka życia nie narusza jej postanowień w sytuacji,
je żeli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną
przemocą. Zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, statuującym prymat ratyfikowanych umów międzynarodowych
nad wewnętrznymi przepisami rangi ustawowej, kodeksowe unormowanie obrony koniecznej należy zatem
uzupełnić o zastrzeżenie, że w przypadku, gdy działanie obronne polega na umyślnym pozbawieniu życia człowieka,
pozostaje ono objęte ramami tego kontratypu, a przez to zachowuje swoją legalność, tylko wtedy, gdy było
bezwzględnie konieczne, to jest kiedy nie była racjonalnie możliwa obrona przed bezprawną przemocą w inny
sposób, niż polegający na umyślnym pozbawieniu życia napastnika.
Obrona konieczna nie ma wprawdzie subsydiarnego charakteru, to jednak może mieć tylko konieczny charakter, a
więc musi być podjęta w taki sposób i takimi środkami, jakie są w konkretnej sytuacji niezbędne do odparcia
zamachu. A zatem odpierający bezprawny zamach na dobro chronione prawem, powinien wybierać (o ile ma
możliwość wyboru) najmniej drastyczne ze skutecznych środków i sposobów obrony.
Zaatakowany ma prawo odpierać zamach kosztem dobra napastnika, nawet jeśli istnieje realna możliwość
uniknięcia zamachu w inny sposób, czyli bez naruszenia tego dobra (np. dzięki możliwości ucieczki).
1.Dla przyjęcia przekroczenia granic obrony koniecznej przez jej nadmierną intensywność konieczne jest
dokonanie opartego na ocenie całokształtu występujących w sprawie okoliczności ustalenia, że osoba odpierająca
zamach obejmowała zarówno swą świadomością, jak i wolą naruszenie (poprzez zastosowanie niewspółmiernego
środka lub sposobu obrony) dóbr napastnika w zakresie dalej idącym, niż niebezpieczeństwo zamachu na te dobra,
które stały się jego przedmiotem.
2. Sedno oceny popełnionego w obronie koniecznej czynu nie sprowadza się do prostej subsumpcji podjętego w
obronie działania pod konkretne przepisy ustawy karnej, lecz tkwi w rozważeniu rodzaju, rozmiaru, wartości dóbr,
jakie, przy pomocy obranego środka i sposobu obrony, zostały tym działaniem świadomie naruszone; to bowiem
pozwala na dokonanie dalszych rozważań w aspekcie oceny, czy między dobrami konfliktowymi, t.j. zaatakowanym
a naruszonym w wyniku obrony, zachodziła taka dysproporcja, która przesądza o przekroczeniu granic
zastosowanej obrony w stosunku do niebezpieczeństwa odpieranego zamachu.
Obrona konieczna (art. 25 § 1 k.k.) obejmuje nie tylko odpieranie zamachu w fazie jego realizacji, ale także
stadium obiektywnie zaistniałego bezpośredniego zagrożenia zamachem, jak również w wypadku jego
nieuchronności, o ile nie zostanie podjęta natychmiastowa akcja obronna.
Przekroczenie obrony koniecznej musi być zawinione, a więc sprawca musi mieć świadomość i co najmniej godzić
się na to, że używa nadmiernego środka obrony dla odparcia bezpośredniego bezprawnego zamachu na
jakiekolwiek dobro społeczne lub jakiekolwiek dobro jednostki albo że jego działanie jest niewspółmierne w
stosunku do napadu..
Nie można nikomu odmówić prawa do tego, by trzymał napastnika na odległość za pomocą takiego przedmiotu,
jaki się nadarzy, choćby napastnik atakował gołymi rękami. Napadnięty bowiem nie ma obowiązku wdawać się w
bijatykę z napastnikiem i narażać się na ciosy po to, by podjętej przez siebie obronie przed bezpośrednim
bezprawnym zamachem nadać formę wyrównanego pojedynku.
Działającemu w obronie koniecznej wolno użyć takich środków, które są niezbędne do odparcia zamachu. Użycie,
zwłaszcza z umiarem, niebezpiecznego narzędzia nie może być uznane za przekroczenie granic obrony koniecznej,
jeżeli odpierający zamach nie rozporządzał wówczas innym, mniej niebezpiecznym, ale równie skutecznym
środkiem obrony, a z okoliczności zajścia, a zwłaszcza z przewagi po stronie atakujących i sposobu ich działania,
wynika, że zamach ten zagrażał życiu lub zdrowiu napadniętego. W takiej sytuacji nie zachodzi niewspółmierność
środka obrony do niebezpieczeństwa zamachu.

Przykłady użycia broni w obronie koniecznej:
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W grudniu 1999r. w Warszawie 46 letni policjant podjął interwencję wobec sprawców rozboju używając broni.
Sprawcy jednak uciekli, ale na odgłos strzałów z pobliskiego baru wybiegli mężczyźni , którzy go otoczyli i
grozili kijami. Zastrzelił dwóch mężczyzn a trzeciego ranił. Sąd skazał policjanta na 7 lat pozbawienia
wolności.
Sprawa Elżbiety B. Zastrzeliła ona jednego ze złodziei kradnących transformator nieopodal jej posiadłości
w podwarszawskim Chotomowie. W przeszłości do jej domu już się włamano, wielokrotnie zakłócano spokój
na terenie posesji. Policja praktycznie nie reagowała na prośby o pomoc, a krytycznego dnia poszkodowanej
nie udało się nawet dodzwonić na posterunek. Wobec Elżbiety B. zastosowano areszt tymczasowy (uchylony
dopiero wskutek poręczeń posłów Jacka Kuronia i Jana Lityńskiego) i oskarżono ją o zabójstwo. Sąd wydał
jednak wyrok uniewinniający.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał wyrok tamtejszego Sądu Okręgowego, który uniewinnił Piotra J.,
oskarżonego o zabójstwo Adriana K., usiłującego włamać się do jego mieszkania. Wyrok jest prawomocny.





Do zdarzenia doszło w nocy 2 września 2005 roku. Według ustaleń śledztwa, 18-letni Adrian K. grał w karty i
pił z kolegami alkohol na budowie sąsiadującej z domem Piotra J. Po godz. 23 wdarł się na teren posesji Piotra
J., wybił szybę w drzwiach i chciał wejść do mieszkania. Piotr J., gdy usłyszał odgłos tłuczonego szkła, wziął
pistolet, który posiadał legalnie, i trzykrotnie strzelił w kierunku włamywacza. 18-latek zdołał wydostać się na
zewnątrz i upadł przed domem. Przewieziono go do szpitala, gdzie zmarł. W czasie włamania Adrian K. miał
około 2,98 promila alkoholu w organizmie i nie reagował na ostrzeżenia Piotra J. Już na początku śledztwa
prokuratura uznała dwa pierwsze, niecelne strzały za ostrzegawcze; jak ustalili biegli, dopiero trzeci strzał
spowodował śmierć 18-latka. "Co mógł zrobić oskarżony, jeżeli po oddaniu strzałów ostrzegawczych
napastnik dalej próbował wejść do środka. Jeżeli ktoś wdziera się do czyjegoś domu musi liczyć się z
konsekwencjami" - podkreślił sędzia.
7 styczeń 2010 r..Opole. Józef B., właściciel kantoru w "Opolaninie", dostaje informację od policji, że
prawdopodobnie szykowany jest na niego napad i proszą o współprace w ujęciu sprawców. Józef B. ma przy
sobie pistolet na ostrą amunicję, na który posiada pozwolenie. Po zamknięciu kantoru uzbrojony Józef B.
wychodzi z torbą, idzie w kierunku swojego samochodu. W torbie mężczyzna nie ma pieniędzy, lecz
papierowe ścinki.. Gdy siada za kierownicą, do samochodu wdziera się napastnik. Obejmuje Józefa B. za szyję
i zaczyna dusić. W tym czasie z drugiej strony podbiega do auta inny napastnik - z paralizatorem w ręku. I
wtedy słychać huk Józef B., broniąc się, strzela w klatkę piersiową napastnika. Bandycie udaje się jeszcze
wyjść z samochodu, po czym pada martwy. W tym czasie policja skuwa już drugiego napastnika. Właściciel
kantoru otrzymuje zarzut przekroczenia obrony koniecznej. Sąd przyjmuje przekroczenie ale odstępuje od
ukarania. Józef B. komentuje zakończenie sprawy tak: - Nadal nie wiem, co jest obroną konieczną i dlaczego
niby ją przekroczyłem. Nie rozumiem tej decyzji, choć przyjąłem ją z wielką ulgą: odetchnąłem, bo w końcu
nie spotka mnie kara za to, że się broniłem w swoim własnym aucie. Cokolwiek było, stało się, i będę z tym
żył do końca swych dni. Choć nie ukrywam, że żyłoby mi się lżej, gdyby jednak oświadczono, że wtedy nie
popełniłem przestępstwa. Że miałem prawo się bronić, dlatego, że miałem takie prawo, nie dlatego tylko, że
się mocno nastraszyłem.
W 1998 roku związkowcy ze szpitala w Miechowie protestowali przeciwko powołaniu nowego dyrektora. Siłą
chcieli wyprowadzić go z gabinetu. W ruch poszły pięści i elektryczny paralizator. Wówczas dyrektor zaczął
strzelać z legalnie posiadanego pistoletu. Kule utkwiły w suficie i ścianach. Miechowski sąd po dwuletnich
korowodach uznał w 2000 roku, że dyrektor użył broni w obronie koniecznej.

Przytaczam w całości Postanowienie Sądu jako przykład analizy czynu – obrony koniecznej

 POSTANOWIENIE Z DNIA 1 LUTEGO 2006 R. V KK 238/05
Obrona konieczna (art. 25 § 1 k.k.) obejmuje nie tylko odpieranie zamachu w fazie jego realizacji, ale także stadium
obiektywnie zaistniałego bezpośredniego zagrożenia zamachem, jak również w wypadku jego nieuchronności, o ile nie
zostanie podjęta natychmiastowa akcja obronna.
Sąd Najwyższy w sprawie Dariusza M., uniewinnionego od popełnienia czynu z art. 148 § 2 pkt 4 k.k. po rozpoznaniu
w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 1 lutego 2006 r., kasacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych
Teresy i Ryszarda S. od wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia 22 grudnia 2004 r., utrzymującego w mocy wyrok
Sądu Okręgowego w W. z dnia 15 września 2004 r.,
o d d a l i ł kasację; (...)
UZASADNIENIE
Prokurator Rejonowy w S. oskarżył Dariusza M. o to, że w dniu 13 października 2001 r. w J., działając w zamiarze
pozbawienia życia Kazimierza S., z odległości nie większej niż 3 metry oddał do niego strzał z broni palnej – strzelby
myśliwskiej Fair Marcheno kaliber 12/70 nabojem śrutowym, w wyniku czego doznał on rany postrzałowej prawego
uda z wlotem na tylnej powierzchni, licznymi kanałami drążącymi przez tkankę podskórną i mięśnie do tylnej
powierzchni kości udowej oraz obok niej, rozległymi uszkodzeniami tkanek miękkich, naczyń żylnych i tętniczych oraz
kości, a nadto następowym tzw. zespołem zmiażdżenia z objawami ostrej niewydolności nerek, skutkujących jego
zgonem – tj. o czyn z art. 148 § 2 pkt. 4 k.k.
Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w W. wyrokiem z dnia 15 września 2004 r., uniewinnił oskarżonego od czynu
polegającego na tym, że w wyżej wskazanym czasie i miejscu, działając w warunkach obrony koniecznej, odpierając
bezpośredni, bezprawny zamach na zdrowie, życie i mienie, przewidując możliwość ciężkiego uszkodzenia ciała i
godząc się na to, oddał do Kazimierza S. strzał z broni palnej – strzelby myśliwskiej z odległości nie większej niż 3
metry, nabojem śrutowym skoncentrowanym, powodując u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu, realnie
zagrażający jego życiu, w postaci rany postrzałowej prawego uda z wlotem na tylnej powierzchni, licznymi kanałami
drążącymi przez tkankę podskórną i mięśnie do tylnej powierzchni kości udowej oraz obok niej, rozległymi
uszkodzeniami tkanek miękkich, naczyń żylnych i tętniczych oraz kości, a nadto następowym, tzw. zespołem
zmiażdżenia z objawami ostrej niewydolności nerek, w następstwie którego w dniu 15 października 2001 r. Kazimierz
S. zmarł – tj. od czynu wyczerpującego znamiona występku z art. 156 § 3 k.k. w zw. z art. 25 § 1 k.k.
W apelacji od tego wyroku Prokurator Rejonowy zarzucił błąd w usta- leniach faktycznych przyjętych za jego podstawę
i mający wpływ na jego treść, polegający na bezzasadnym przyjęciu, że ze strony pokrzywdzonego doszło do
bezprawnego i bezpośredniego ataku na mienie i osobę oskarżonego, w następstwie czego podjął on obronę, poprzez
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oddanie do niego strzału z broni myśliwskiej, co skutkowało uznaniem, iż oskarżony nie wy- czerpał swoim
zachowaniem znamion zarzuconego mu przestępstwa zabójstwa, a jedynie spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała,
a w następstwie śmierci Kazimierza S., a nadto uznaniem, że oskarżony działał w warunkach obrony koniecznej, gdy
prawidłowa ocena całokształtu materiału dowodowego prowadzi do wniosku przeciwnego, iż oskarżony działał z
zamiarem ewentualnym zabójstwa i brak jest podstaw do przyjęcia, że jego zachowanie mieściło się w granicach
obrony koniecznej. Podnosząc ten zarzut, apelujący wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.
Apelację wniósł także pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych Teresy i Ryszarda S. Zarzucił wyrokowi: 1) błąd w
ustaleniach faktycznych, wyrażający się stwierdzeniem, jakoby Kazimierz S. i inne osoby uzbrojone w pałki i rurki
dokonały napaści na lokal stanowiący własność oskarżonego, powodując zagrożenie dla życia i zdrowia
przebywających tam osób, a także mienia oskarżonego, gdy zebrany materiał dowodowy w żaden sposób nie
potwierdza tak daleko idących wniosków, 2) obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 25 § 1 k.k. przez przyjęcie,
że oskarżony odpierał bezpośredni i bezprawny zamach na swoje i swojej rodziny dobra. W konkluzji wniósł również o
uchylenie wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
Po rozpoznaniu obu apelacji Sąd Apelacyjny w W. wyrokiem z dnia 22 grudnia 2004 r. utrzymał w mocy zaskarżony
wyrok.
Od prawomocnego wyroku kasację wniósł pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, Zarzut kasacyjny sformułował
następująco: „zarzucam rażące naruszenie prawa przez błędną interpretację zachowania się oskarżonego Dariusza M.,
jako działającego w stanie obrony koniecznej, który rzekomo odpierał bezpośredni zamach na mienie, zdrowie swoje,
żony i gości lokalu, gdy w istocie – co wynika z ustaleń Sądów pierwszej i drugiej instancji – w chwili oddawania
strzału do Kazimierza S., zamachu z jego strony nie było, a co najwyżej oskarżony mógł pod wpływem emocji błędnie
przy- puszczać o kontynuacji zamachu ze strony grupy osób.” Wskazując na po- wyższe autor kasacji wniósł o
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu.
W odpowiedzi na kasację Prokurator Apelacyjny w W. i obrońcy oskarżonego wnieśli zgodnie o jej oddalenie jako
oczywiście bezzasadnej.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje.
Wytykając prawomocnemu wyrokowi rażącą obrazę prawa, skarżący nie wskazał w zarzucie kasacji przepisu, który
miał być naruszony. Jest jednak oczywiste, że chodzi tu o obrazę art. 25 § 1 k.k., normującego znamiona obrony
koniecznej, jako kontratypu wyłączającego odpowiedzialność karną. Dla uwyraźnienia raz jeszcze trzeba przytoczyć, że
pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych dostrzega „błędną interpretację zachowania się oskarżonego...który rzekomo
odpierał bezpośredni zamach...gdy w istocie...w chwili oddawania strzału do Kazimierza S. zamachu z jego strony nie
było...”. Jak widać, autor kasacji upatruje nietrafnej subsumcji ustalonych okoliczności faktycznych pod znamię obrony
koniecznej, zawierające się w formule „odpiera bezpośredni, bezprawny zamach”. Tak zwerbalizowany zarzut,
odwołujący się do jednego ze znamion obrony koniecznej, zakreśla granice rozpoznania kasacji (art. 536 k.p.k.).
Przystępując do rozpoznania zarzutu należy zaakcentować, że pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych podniósł go już w
apelacji. Sąd Apelacyjny, utrzymując w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, obszernie wywiódł, dlaczego uznał ten
zarzut za bezzasadny. Odrzucając w pierwszej kolejności zarzuty błędu w ustaleniach faktycznych, zawarte w obu
wspomnianych wyżej apelacjach, swoją akceptację rozstrzygnięcia uniewinniającego, przy uznaniu działania
oskarżonego jako podjętego w obronie koniecznej, odniósł do ustaleń faktycznych przyjętych przez sąd pierwszej
instancji.
Ponowne podniesienie przez skarżącego, tym razem w kasacji, tak samo brzmiącego zarzutu obrazy art. 25 § 1 k.k.,
następuje w innych jednak warunkach procesowych. Pełnomocnik oskarżycieli przyznaje bowiem, respektując
ustawowe podstawy kasacji, że zarzut błędnych ustaleń faktycznych, wysunięty jako pierwszy w apelacji, nie może być
już powtórzony przy zaskarżeniu prawomocnego wyroku. W uzasadnieniu kasacji skarżący deklaruje, że nie zamierza
tych ustaleń podważać. Upatrując jednak w dalszym ciągu obrazę art. 25 § 1 k.k., tym razem w wyroku Sądu
Apelacyjnego, utrzymuje, że doszło do niej przy kontroli instancyjnej wyroku. Z urzędu trzeba jednak zauważyć, że tak
postrzegając uchybienie sądu odwoławczego, należało je integralnie wiązać w skardze kasacyjnej także z zarzutem
obrazy przepisów prawa procesowego i wskazać na niedopełnienie powinności spoczywających na sądzie
odwoławczym z mocy art. 433 § 2k.p.k. oraz art. 457 § 3 k.p.k., a więc przepisów obligujących do rozważenia
wszystkich wniosków i zarzutów podniesionych w środku odwoławczym oraz określających wymogi prawidłowego
uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego. Skarżący nie wysunął w kasacji zarzutu naruszenia tych przepisów, ale
kierując się regułą określoną w art. 118 § 1 k.p.k., Sąd Najwyższy przystąpił do rozpoznania zarzutu obrazy art. 25 § 1
k.k., mając na uwadze, że zaskarżono wyrok sądu odwoławczego, w którym zastosowanie tego przepisu kontrolowano
w uwarunkowaniach procesowych określonych właśnie w art. 433 § 2 i art. 457 § 3 k.p.k.
W postępowaniu kasacyjnym należało zatem odpowiedzieć na pyta- nie, czy sąd odwoławczy orzekł zasadnie,
akceptując przyjęcie przez sąd pierwszej instancji, że oskarżony, decydując się na oddanie strzału z broni palnej,
odpierał bezpośredni zamach zagrażający jego zdrowiu i życiu, ze strony atakującego w grupie napastników
Kazimierza S. Nieodzowne, w związku z tym, jest przypomnienie niepodważanych w postępowaniu kasacyjnym
następujących faktów.
Oskarżony, przebywając późnym wieczorem w swoim mieszkaniu, został dwukrotnie, w bardzo krótkich odstępach
czasu, powiadomiony telefonicznie, że do należącego do niego lokalu gastronomicznego wtargnęła duża grupa młodych
mężczyzn, którzy demolują lokal i biją znajdujących się w nim ludzi. Jako pierwszy telefonował barman Paweł P., do
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którego napastnicy w pierwszej kolejności zwrócili agresję, zmuszając do ucieczki przez zaplecze lokalu. W
dramatycznym tonie prosił oskarżonego o natychmiastową pomoc. Po chwili telefonował jeden z gości lokalu,
potwierdzając relację poprzednika i ponawiając wezwanie o pomoc. Oskarżony niezwłocznie podjął działanie. Polecił
żonie powiadomienie policji, sam zaś wybiegł z mieszkania, zabierając ze sobą posiadaną legalnie strzelbę myśliwską i
trzy naboje. Przebiegając od strony zaplecza lokalu słyszał dźwięki tłuczonego szkła, co potwierdzało wiarygodność
odebranych wcześniej informacji. Barman P., który zdołał uciec z lokalu, zatrzymał się na placu przed drzwiami
wejściowymi. Gdy oskarżony dobiegł do tego miejsca, cała grupa napastników wybiegała z lokalu. Na widok
oskarżonego, trzymające- go w rękach broń palną, tylko dwóch osobników z tej grupy skierowało się do samochodów,
którymi przyjechali. Pozostali natomiast zbliżali się do oskarżonego, otaczając go jednocześnie. Uświadomiwszy sobie
narastają- ce zagrożenie, wynikające z tak znacznej przewagi liczebnej napastników, z których niektórzy trzymali w
rękach różne przedmioty, a także z ich za- chowania znamionującego gotowość do konfrontacji, oskarżony wydał
okrzyk „na ziemię”. Odniosło to skutek tylko do jednego osobnika z grupy, który zatrzymał się i kucnął. Pozostali
natomiast, posuwając się nadal w kierunku oskarżonego, otoczyli go. Gdy znaleźli się w bezpośredniej jego bliskości,
oskarżony, trzymając broń na wysokości biodra, prawą ręką na kolbie, lewą podtrzymując lufę, oddał strzał w
kierunku osób najbliżej się znajdujących, na wysokość dolnych części ich ciała. Nabój trafił Kazimierza S. w prawe
udo.
Ważąc znaczenie tych faktów sąd pierwszej instancji stwierdził, że świadczą one o tym, iż zamach grupy napastników
na zdrowie ludzi i na cudze mienie był kontynuowany także po wybiegnięciu z lokalu. Realizował się on już w
zmienionej sytuacji, a zwrócony został przeciwko oskarżonemu, zagrażając jego zdrowiu, a nawet życiu, jeśli wziąć
pod uwagę realną możliwość przejęcia broni palnej po obezwładnieniu oskarżonego. Uczestnikiem tego agresywnego
zachowania był również Kazimierz S. Trafność tych ocen potwierdził Sąd Apelacyjny. Uznał, po rozważeniu zarzutów
apelacyjnych, że uzasadnione było przyjęcie, iż oskarżony, oddając strzał z broni palnej, który ugodził Kazimierza S.,
odpierał bezpośredni, bezprawny zamach dużej grupy osób, w tym także Kazimierza S. Potwierdzając trafność
subsumcji faktów pod kwestionowane w apelacji znamię obrony koniecznej, szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko,
wskazując na konkretne przesłanki rozumowania.
Wysuwając w kasacji zarzut „błędnej interpretacji” zachowania się oskarżonego jako zmierzającego do odparcia
bezpośredniego zamachu, skarżący nie przeciwstawił rozstrzygnięciu sądu odwoławczego żadnej merytorycznej
kontrargumentacji. Powołując się natomiast na odczucie „głębokiej niesprawiedliwości” wyroku doznawane przez
oskarżycieli posiłkowych, autor kasacji zawarł swoje sugestie w formie pytań: czy właściciel lokalu gastronomicznego,
nawet interweniując w czasie najścia większej grupy chuliganów ma prawo użycia broni palnej, nie będąc sam
atakowany, a tylko w celu przywrócenia spokoju, a także – czy można strzelać do osób, które opuszczają lokal,
wcześniej niezidentyfikowanych przez interweniującego?
Tak formułując pytania skarżący sprzeniewierza się jednak swojej deklaracji niekwestionowania ustaleń faktycznych w
sytuacji, gdy w kasacji podnosi wyłącznie zarzut naruszenia przepisu prawa materialnego. Zada- nie pytań oznacza
bowiem nie tylko ignorowanie faktów ustalonych, ale także, przywoływanie okoliczności, których w ogóle w sprawie
nie ustalono. Nie stwierdzono przecież w uzasadnieniu utrzymanego w mocy wyroku, że oskarżony we wszystkich
fazach zajścia działał wyłącznie w celu przywrócenia spokoju w lokalu i jego najbliższym otoczeniu. Ustalono
natomiast, że w krytycznym czasie, objętym zarzutem oskarżenia, odpierał on bezpośrednie, realne zagrożenie fizyczną
agresją ze strony grupy mężczyzn, którzy go otoczyli, nie reagując na wezwanie do zatrzymania. Nie jest też prawdą, że
Kazimierz S. był dla oskarżonego niezidentyfikowaną osobą, nieuczestniczącą w napaści, skoro ustalenia wskazują, że
wraz z innymi osobami, po wyjściu z lokalu zbliżał się do oskarżonego, nie bacząc na je- go ostrzegające słowa, a w
kulminacyjnym momencie znalazł się w bezpośredniej jego bliskości (od 1 do 3 m). Jego zachowanie było zatem takie,
jak innych osób w grupie, z wyjątkiem trzech, które powstrzymały się od jednoznacznego ataku na oskarżonego.
Za nieporozumienie trzeba uznać uwagę wieńczącą wywód skarżącego, jakoby sądy rozpoznające sprawę nie
zastanawiały się nad kwestia- mi wskazanymi w przytoczonych pytaniach. To prawda, że na pytania sformułowane w
kasacji nie udzieliły one odpowiedzi, ale przecież nie zachodziła ku temu potrzeba, skoro ustalone okoliczności nie dały
podstaw do przyjęcia, że oskarżony użył broni po to, by wymusić rozproszenie się napastników i przywrócenie spokoju
w otoczeniu lokalu, ani też, że strzelił do Kazimierza S. dlatego, iż przypadkowo znalazł się on w jego bezpośredniej
bliskości. Takie postrzeganie okoliczności faktycznych, pomijające złożoność i ekstremalność sytuacji, w której
oskarżony oddał strzał, wypływa jedynie z własnej uproszczonej interpretacji dowodów przez skarżącego i rozmija się
całkowicie z ustaleniami, na których oparto rozstrzygnięcie merytoryczne. Zarzutu „błędnej interpretacji” zachowania
się oskarżonego, w kontekście znamion kontratypu określonego w art. 25 § 1 k.k., nie można odnosić do wizji
zdarzenia podsuniętej w kasacji przez pełnomocnika (działanie w celu rozproszenia grupy i przywrócenia spokoju,
oddanie strzału w kierunku Kazimierza S., jako osoby przypadkowo obecnej w grupie), lecz wyłącznie do faktów
odtworzonych przez sąd pierwszej instancji, zaaprobowanych w toku kontroli instancyjnej. Te właśnie fakty przekonały
Sąd Apelacyjny co do trafności rozstrzygnięcia, że inkryminowane oskarżonemu działanie stanowiło odpieranie
bezpośredniego zamachu realizowanego przez grupę osób, w tym Kazimierza S. Przesłanką tej oceny było podzielenie
stanowiska wyrażonego przez sąd pierwszej instancji, że zachowanie tych osób polegało na kontynuowaniu
agresywnych, dewastatorskich od początku zajścia działań i skierowaniu ich w krytycznym czasie do oskarżonego w
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sposób jednoznacznie wskazujący, że będą one godzić co najmniej w jego zdrowie (mimo ostrzeżeń oskarżonego
trzymającego broń, zbliżanie się i otaczanie).
Jeśli w kasacji kwestionuje się aprobatę dla zastosowania art. 25 § 1 k.k. i podważa konkluzję, że inkryminowane
działanie było odpieraniem bezpośredniego zamachu, to odnosząc się do zarzutu kasacji należy stwierdzić, że przy
kontroli wyroku sądu pierwszej instancji Sąd Apelacyjny nie naruszył tego przepisu. Wyrażając tą ocenę,
uwzględniającą wymowę ustalonych faktów, Sąd Najwyższy miał na uwadze, że wprawdzie do chwili oddania strzału
nie doszło jeszcze do fizycznego starcia się napastników z oskarżonym, ani do próby wyrwania mu strzelby, ale bardzo
szybko postę- pujący rozwój zajścia zapowiadał nieuchronne urzeczywistnienie się tych zagrożeń w najbliższych
chwilach. Oskarżony przeżywał stan narastające- go zagrożenia, gdyż w bezpośrednim niebezpieczeństwie znalazło się
jego zdrowie, a nawet życie. Realna ochrona tych wartości wymagała działania co najmniej narażającego te same dobra
prawne napastników. O tym, czy- je dobro w zaistniałej sytuacji zostanie ostatecznie naruszone, decydować miało to,
kto podejmie działanie wyprzedzające – napastnicy czy oskarżony. W takich właśnie warunkach ustawodawca
przewidział ochronę prawną osoby atakowanej, przyznając jej w art. 25 § 1 k.k., prawo odparcia bezpośredniego
zamachu, nawet kosztem dobra napastnika. Należy podkreślić, że nie jest warunkiem koniecznym podjęcia działania
obronnego wyczekiwanie do chwili, aż napastnik przystąpi do realizacji zamachu. Taki wymóg stawiałby napastnika w
sytuacji korzystniejszej od ofiary, gdyż konieczność jego wypełnienia udaremniałaby w wielu wypadkach skuteczność
obrony, a w rezultacie sprzeniewierzałaby się samym podstawom aksjologicznym, na których opiera się kontratyp
obrony koniecznej. Znamię bezpośredniości zamachu trzeba zatem tak pojmować, by zgodnie z intencją ustawy,
ochrona osoby, w którą zamach jest wymierzony, była nie tylko prawnie gwarantowana, lecz zarazem efektywna, a
przy kolizji dóbr, by nie korzystało z priorytetu dobro napastnika kosztem dobra osoby atakowanej. Przyjąć zatem
należy, że prawo do obrony koniecznej obejmuje nie tylko odpieranie bezprawnego zamachu w fazie jego realizacji, ale
także w stadium obiektywnie zaistniałego bezpośredniego zagrożenia bezprawnym zamachem na dobro prawne. Nie
wychodzi poza granice obrony koniecznej udaremnienie spodziewanego aktu agresji, jeśli in concreto jawi się on jako
nieuchronny w wypadku niepodjęcia natychmiastowej akcji obronnej. Dlatego też, działa w granicach obrony
koniecznej także ten, kto uniemożliwia urzeczywistnienie bezprawnego zamachu, gdy na- pastnik zmierza
bezpośrednio do jego realizacji. Rozpoznanie takiej sytuacji należy do sądu meriti, który dokonuje stosownych ocen na
tle prawidło- wo odtworzonych okoliczności faktycznych.
Przedstawione wyżej stanowisko jest spójne z ukształtowanym już orzecznictwem Sądu Najwyższego dotyczącym
wykładni pojęcia „zamachu” w aspekcie jego bezpośredniości. W wyroku z dnia 11 grudnia 1978 r., II KR 266/78,
(OSNKW 1979, z. 6, poz. 65) wyrażono pogląd, że zamach jest już bezpośredni, kiedy z zachowania napastnika w
konkretnej sytuacji jednoznacznie można wywnioskować, że przystępuje on do ataku na określone dobro
zindywidualizowane oraz, że istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa natychmiastowego ataku na dobro. W
innych judykatach wypowiadano bardziej ogólnie pogląd, że bezpośredniość zamachu zachodzi również wtedy, gdy
istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, iż zagrożone atakiem dobro zostanie zaatakowane w najbliższej chwili
(np. wy- rok z dnia 4 lutego 2002 r., V KKN 507/99, OSNKW 2002, z. 5-6, poz. 38). Za miarodajne natomiast dla
oceny realności bezpośredniego zamachu uznawano w orzecznictwie zachowanie się osoby atakującej w całym przebiegu zdarzenia, a nie tylko w tym fragmencie, który odnosi się do momen- tu podjęcia akcji obronnej przez osobę
zaatakowaną (wyrok z dnia 31 mar- ca
z realiami niniejszej sprawy godzi się przypomnieć, że jak ustalono, przed podjęciem działań obronnych oskarżony
uzyskał wiarygodne informacje o gwałtownej napaści grupy osób, polegającej na biciu ludzi i dewastowaniu lokalu.
Wybiegając z domu miał więc świadomość, że atak już trwa. Nie bez znaczenia w omawianej kwestii są i te
wypowiedzi Sądu Najwyższego, które wskazują, że bezpośredniość zamachu zachodzi także wtedy, gdy po pierwszym
ataku i krótkiej przerwie napastnik zmierza do powtórzenia ataku, a istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że zamiar swój zrealizuje natychmiast lub w najbliższej chwili (wyrok z dnia 8 lu- tego 1985 r., IV KR 18/85, OSNKW
2).
W świetle wszystkich powyższych uwag nie może ulegać wątpliwości, że Sąd Apelacyjny zasadnie uznał, iż subsumcja
odtworzonych faktów pod znamiona działania w warunkach obrony koniecznej była uzasadniona. Istotnie, w
ustalonych okolicznościach oskarżony mógł podjąć wobec Kazimierza S., jak również wobec innych osób z otaczającej
go grupy, działanie radykalnie powstrzymujące ich agresję.
Pełnomocnik oskarżycieli nie kwestionował wprost, tj. w treści zarzutu kasacyjnego, zasadności przyjęcia w
prawomocnym wyroku, że zaistniały wszystkie pozostałe znamiona obrony koniecznej określone w art. 25 § 1 k.k.
Natomiast z uzasadnienia kasacji zdaje się wynikać, że nawet przy za- łożeniu, iż oskarżony bronił się, przeciwdziałając
napaści, skarżący podważa trafność uznania jego obrony za konieczną, ze względu na użycie broni palnej. Podaje on w
wątpliwość prawo do posłużenia się tak niebezpiecznym narzędziem, zdolnym do pozbawienia życia, nawet w sytuacji
otoczenia przez grupę osób, zapowiadającego natychmiastowe przystąpienie do fizycznego ataku („czy…miał
bezwzględne prawo użycia broni palnej?”). Odnosząc się do tego wątku kasacji trzeba stwierdzić, że obiekcje autora
kasacji są całkowicie bezzasadne. Z istoty obrony koniecznej wynika, że ma ona charakter samoistny, a nie
subsydiarny. Oznacza to, że odpieranie zamachu kosztem dobra napastnika jest usprawiedliwione samą bezprawnością i
bezpośredniością zamachu, a nie brakiem innego racjonalnego sposobu uniknięcia zamachu. Konsekwencją
samoistności obrony koniecznej jest także to, że w jej ramach można poświęcić dobro napastnika o wyższej wartości,
niż dobro bronione przed zamachem. Nie jest zatem wyłączone posłużenie się w obronie koniecznej nawet bronią
palną, jeśli napastnik przystępuje do stosowania bezprawnej przemocy wobec jakiejkolwiek osoby.
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Taka wykładnia art. 25 § 1 k.k. doznaje jednak wyjątku w warunkach, o których mowa w art. 2 ust.2 lit. a Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Z przepisu tego, obowiązującego bezpośrednio z
mocy art. 91 ust. 2 Konstytucji RP, wypływa wniosek, że przy stosowaniu krajowej ustawy karnej, pozbawienie życia
nie będzie uznane za sprzeczne z prawem każdego człowieka do życia, tylko wtedy, jeżeli nastąpi ono w rezultacie
bezwzględnie koniecznego użycia siły w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą. Tak więc, jeśli
odpieranie zamachu polega na umyślnym godzeniu w życie napastnika, to taką obronę, zgodnie z przytoczonym
standardem konwencyjnym, usprawiedliwia wyłącznie bezwzględna konieczność. Przyjmować należy, że obrona
konieczna ma w tych warunkach subsydiarny charakter. To zaś oznacza, że brak innego racjonalnego sposobu
uniknięcia zamachu musi być wykazany, jeśli miałby usprawiedliwiać umyślne pozbawienie życia działaniem w
obronie koniecznej. Przedstawiona tu sytuacja hipotetyczna nie wystąpiła jednak w niniejszej sprawie. Z ustaleń wynika
bowiem, że oskarżony nie godził umyślnie w życie Kazimierza S. Oddał strzał w dolne części ciała, a skutek śmiertelny
takiego działania pozostawał nawet poza jego zamiarem ewentualnym. Skoro zatem działanie oskarżonego nie polegało na umyślnym godzeniu w życie napastnika, to przy jego ocenie prawnej z punktu widzenia wymogów
konieczności obrony w rozumieniu art. 25 § 1 k.k., zasada samoistności prawa do obrony koniecznej musiała być w
pełni uwzględniona.
Z wszystkich tych motywów kasację oskarżycieli posiłkowych, jako bezzasadną, należało oddalić. (...)

Wspomniałem na wstępie opracowania, że warunkiem odpowiedzialności za czyny określone w kodeksie
karnym lub kodeksie wykroczeń konieczne jest wykazanie winy sprawcy. Okolicznością wyłączającą winę
będzie tzw. błąd co do faktu.
Art. 28. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności
stanowiącej znamię czynu zabronionego.
§ 2. Odpowiada na podstawie przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność sprawca, który dopuszcza
się czynu w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że zachodzi okoliczność stanowiąca znamię czynu zabronionego,
od której taka łagodniejsza odpowiedzialność zależy.

Błąd co do faktu – jest to sytuacja, gdy zachodzi rozbieżność między jakimś fragmentem rzeczywistości a
wyobrażeniem o nim sprawcy i musi dotyczyć okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego.
Owa niezgodność może przybierać dwie formy:

jako nieświadomość, charakteryzujące się nie dostrzeganiem elementu obiektywnie funkcjonującego
w rzeczywistości.

jako urojenie, charakteryzującą się dostrzeganiem elementu obiektywnie nie funkcjonującego w
rzeczywistości.
Prawo karne nie docieka jaka była przyczyna powstania błędu co do okoliczności.
Sprawca pozostający w błędzie co do okoliczności nie może odpowiadać za przestępstwo, gdy jego
karalność ogranicza się do umyślnego popełnienia czynu zabronionego. Za nieumyślność będzie odpowiadał,
jeśli przepis karny przewiduje karalność z winy nieumyślnej.
Np. Myśliwy strzela do zarośli uczestnicząc w legalnym polowaniu w przekonaniu że jest tam zwierzę.
Tymczasem w zaroślach znajdował się człowiek – członek nagonki lub inny myśliwy.
Na pytanie: Jak postrzegana jest użycie broni sportowej do ujęcia obywatelskiego?
Prawo do ujęcia osoby na gorącym uczynku przestępstwa
Art. 243. kodeksu postępowania karnego
§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po
popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.
Art. 45.kodeksu postępowania o wykroczenia
§ 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem,
jeżeli:
1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;
2) nie można ustalić jej tożsamości.
§ 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

Jeżeli osoba ujęta jest znana temu, który ją ujął, i nie zachodzi przesłanka w postaci obawy ukrywania się,
doprowadzenie tej osoby do jednostki Policji będzie bezprawiem. Ujęcie dopuszczalne jest tylko w razie
oczywistości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Nie każde więc ujęcie uzasadnia zatrzymanie.
Ujmując sprawcę np. kradzieży mamy bezpośredni dowód rzeczowy. Sprzedawcy szczególnie w mniejszych
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miejscowościach znając sprawcę nie mogą go(ją) ująć. Sprawca spokojnie oddala się – być może z dowodem
rzeczowym, który traci szybko wartość dowodową. Ujęcie z naruszeniem prawa jest przestępstwem
polegającym na pozbawieniu człowieka wolności. Problem nie istniałby, gdyby przepis brzmiał : „Każdy ma
prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu
przestępstwa celem niezwłocznego przekazania policji.”
Problem użycia broni do celów ujęcia sprawcy przestępstwa należy łączyć z problemem działania w obronie
koniecznej. Uciekający sprawca z łupem zgodnie z prawem oznacza atak na dobro chronione, spełnione są
okoliczności obrony koniecznej. Najlepiej zobrazuje to przykład autentyczny:


Sąd Okręgowy w Warszawie uznał winę, ale nie wymierzył kary. W październiku 1994 r. 70-letni wtedy
Władysław H. – emerytowany wojskowy zobaczył przez okno, jak złodzieje kradną radio z samochodu nie
będącego jego własnością. Zabrał swój legalnie posiadany pistolet i wybiegł z domu. Krzyknął do 22-letniego
sprawcy, by oddał to, co ukradł. Ten odepchnął go i zaczął uciekać. Wtedy Władysław H. strzelił – strzał
okazał się śmiertelny.

Na pytanie: Czy samo wyjęcie broni w sytuacji napaści, które nie skończy się faktycznym jej użyciem, a
przestraszy napastnika albo pozwoli go ująć może spotkać się z jakimiś konsekwencjami?
 Jeśli wystarczy samo wyjęcie broni i jej nie użycie to jest idealna sytuacja nie powodująca
żadnych konsekwencji,
 Inna będzie sytuacja, gdy „straszymy” bronią bez powodu, np. sąsiada z którym jesteśmy
skłóceni – możemy popełnić wówczas przestępstwo np. groźby karalnej (art. 191 kodeksu
karnego)
Na pytanie: Jak to jest z tymi strzałami ostrzegawczymi?
 Strzał lub strzały ostrzegawcze należy oddawać. Jeśli one odstraszą napastnika, to
oznacza, że nastąpiło skuteczne działanie w pierwszej fazie obrony koniecznej. Sąd w tej
sytuacji może uznać, że uczyniono wszystko, aby uniknąć np. postrzelenia sprawcy.
Wiadomo, że strzelając do osoby celem powinno być jak najbardziej lekkie zranienie a
nie zabicie.
Sytuacja opisana: Co w sytuacji kiedy ktoś z domowników w obronie mojej lub domu użyje mojej broni –
np. mam broń przy sobie, zostałem ... obezwładniony i inny domownik użyje broni ze skutkiem śmiertelnym
dla sprawcy?
 Moim zdaniem w pełni mamy do czynienia z obroną konieczną z zachowaniem jej
warunków. Nieco inna byłaby sytuacja, gdyby domownik nie mając pozwolenia na broń,
ale mając dostęp do kluczy i dalej sejfu z bronią - użył broni w celu odparcia zamachu.
Będzie jak najbardziej działał w obronie w koniecznej jeśli zajdą warunki zamachu
bezpośredniego, bezprawnego. Jednakże naruszono przepis o dostępie do broni i zapewne
nastąpi wszczęcie postępowania przez policję o czyn z art. 51 pkt.1 ppkt 7) przeciwko
osobie posiadającej pozwolenie na broń.
Przypomnę cytowaną sprawę Elżbiety B. Zastrzeliła ona jednego ze złodziei kradnących
transformator nieopodal jej posiadłości w podwarszawskim Chotomowie. Sąd uniewinnił od
zarzutu zabójstwa. Została jednak skazana za nielegalne posiadanie broni (niska kara).
Zadano pytanie o zamachy terrorystyczne. Jak się zachować.
 W żaden sposób nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Wszystko zależy od sytuacji.
Granica między zostaniem bohaterem a sprawcą większych nieszczęść jest tutaj nie
możliwa do określenia.
Zachowanie po użyciu broni.
 W przypadku zranienia osoby wobec której zastosowano obronę konieczną lub zranienia
innej osoby należy udzielić pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe. W miarę
możliwości należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i uzyskać dane świadków. Uważaj, aby
w zamieszaniu, które zapewne powstanie nie skradziono Tobie broni. Zdarzenie zgłoś
niezwłocznie policji. (Dzwoniąc na 112 wszystkie służby właściwe zostaną automatycznie
powiadomione).
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 W przypadku oddania strzału ostrzegawczego i ucieczki sprawcy zgłoś niezwłocznie
zdarzenie policji i wykonaj otrzymane polecenia. Koniecznie uzyskaj dane świadków.
Jeśli broniłeś inną osobę udziel jej pierwszej pomocy przedmedycznej jeśli jest konieczna.
Uwaga: Jeśli osobą pokrzywdzoną jest kobieta w ciąży należy wezwać pogotowie.

Wybrane akty prawne
USTAWA
z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji
(tekst jednolity) Dz.U.2012.576 j.t.
stan prawny marzec 2017
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania,
zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z
zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców
oraz zasady funkcjonowania strzelnic.
Art. 2. Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest
zabronione.
Art. 3. Przepisy ustawy nie dotyczą:
1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz
innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne
przepisy;
2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi
Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;
2a) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznych państw członkowskich Unii
Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem, za zgodą
właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej, zadań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej;
2b) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorących udział we wspólnej operacji, o
której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we
wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
295);
3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa
lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z
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a)
b)
c)

zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na
podstawie odrębnych przepisów;
4) przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia
21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z
późn. zm.).
Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:
1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
2) broń pneumatyczną;
3) miotacze gazu obezwładniającego;
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
broń białą w postaci:
ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
kastetów i nunczaków,
pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,
pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
broń cięciwową w postaci kusz,
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, należy przez to rozumieć amunicję do broni palnej.
3. W rozumieniu ustawy amunicją są naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy przez to rozumieć również
państwa trzecie traktowane na równi z nimi na podstawie umowy w sprawie włączenia tych państw we wprowadzanie
w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.
5. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zgodzie przewozowej należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez zbywcę broni palnej w państwie
początkowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze tego
państwa, zaświadczający o wiarygodności tego zbywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji;
2) uprzedniej zgodzie przewozowej należy przez to rozumieć dokument wystawiany przez nabywcę broni palnej w
państwie docelowym transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, poświadczony przez właściwe władze
tego państwa, zaświadczający o wiarygodności tego nabywcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji.
Art. 5. 1. Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję.
2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek,
komora zamkowa oraz bęben nabojowy.
3. Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami
obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki
inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.
Art. 6. 1. Zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber lub przeznaczenie, a w
szczególności przerabianie broni przystosowanej wyłącznie do amunicji wypełnionej chemicznymi środkami
obezwładniającymi lub do amunicji ślepej, dostosowujące ją do wystrzelenia pocisku z lufy albo z elementu
zastępującego lufę w wyniku działania sprężonych gazów powstających na skutek spalania materiału miotającego.
2. Przeróbki broni, o których mowa w ust. 1, uważa się za wyrób broni.
Art. 6a. 1. Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego
przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych
danego rodzaju, typu i modelu broni, zwaną dalej "specyfikacją techniczną", wydaną przez jednostkę uprawnioną i
zatwierdzoną przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych.
2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych, zwane dalej "pozbawieniem cech
użytkowych", rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by
mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do
wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub
akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe.
3. Uprawnionym przedsiębiorcą do pozbawiania cech użytkowych jest przedsiębiorca wykonujący działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.).
4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech użytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodności
pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. Potwierdzenie pozbawienia cech użytkowych
odnotowuje się w ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych, prowadzonej przez tę jednostkę.
5. Broń palną pozbawioną cech użytkowych oznakowuje się w sposób wskazujący, że została ona pozbawiona
tych cech.
6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech użytkowych oraz dokonanie oceny zgodności
pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną jest odpłatne.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech użytkowych oraz
zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4;
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2) jednostki uprawnione do:
a) wydawania specyfikacji technicznych,
b) potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej;
3) sposób postępowania z bronią palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych, opracowania specyfikacji
technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych przez uprawnione jednostki do:
a) pozbawiania cech użytkowych,
b) wydawania specyfikacji technicznych,
c) potwierdzania pozbawienia cech użytkowych;
4) stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych
z odpowiednią specyfikacją techniczną.
8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na względzie wymogi bezpieczeństwa i określając:
1) tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech użytkowych oraz
zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o której mowa w ust. 4:
a) wprowadzi wymóg przedstawienia jednostce uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych dokumentu
wystawionego przez jednostkę uprawnioną do pozbawiania cech użytkowych stwierdzającego, że broń palna została
pozbawiona cech użytkowych zgodnie ze specyfikacją techniczną,
b) może wprowadzić odrębny tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych w odniesieniu do pojedynczych
egzemplarzy broni palnej oraz partii tej broni,
c) ustali wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie umieszczone na broni palnej pozbawionej cech użytkowych,
w szczególności umożliwiające identyfikację jednostki uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych
oraz egzemplarza broni,
d) uwzględni konieczność umieszczenia w ewidencji, o której mowa w ust. 4, informacji jednoznacznie identyfikujących
dany egzemplarz broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz uprawnioną jednostkę, która pozbawiła tę broń cech
użytkowych;
2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych - wskaże rodzaje broni palnej, w odniesieniu do
których dana jednostka będzie właściwa do wydawania specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem posiadanego przez
tę jednostkę wyposażenia badawczego i doświadczenia w zakresie dotyczącym właściwego rodzaju broni, tak by do
wydawania specyfikacji technicznej do danego rodzaju, typu i modelu broni była uprawniona jedna jednostka;
3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji technicznej
co do sposobów pozbawiania cech użytkowych broni palnej danego rodzaju, typu i modelu - wskaże rodzaje, typy i
modele broni palnej, w odniesieniu do których dana jednostka będzie właściwa, przy czym uwzględni warunki w
zakresie wyposażenia technicznego tej jednostki pozwalającego stwierdzić, czy pozbawienie broni cech użytkowych
nastąpiło zgodnie ze specyfikacją techniczną, oraz warunki dotyczące kwalifikacji osób wykonujących czynności
związane bezpośrednio z potwierdzaniem pozbawienia cech użytkowych;
4) sposób postępowania z bronią palną przekazaną do pozbawienia cech użytkowych, opracowania specyfikacji
technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych przez jednostki uprawnione do: pozbawiania broni palnej
cech użytkowych, wydawania specyfikacji technicznych oraz potwierdzania pozbawienia cech użytkowych - uwzględni
specyfikę podejmowanych w tych jednostkach czynności oraz taką organizację tych czynności, w tym przechowywania
broni palnej, aby dostęp do broni palnej był ograniczony wyłącznie do osób bezpośrednio wykonujących te czynności;
5) stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej oraz dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech
użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną - uwzględni przeciętne koszty badań i czynności związanych z
wydaniem specyfikacji technicznej dotyczącej danego rodzaju, typu i modelu broni palnej oraz dokonaniem oceny
zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną, włącznie z kosztem znakowania
broni.
Art. 7. 1. W rozumieniu ustawy bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do
miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku
działania materiału miotającego.
1a. W rozumieniu ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub
substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub
materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania.
2. W rozumieniu ustawy bronią palną sygnałową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania
sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o
kalibrze nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem wywołania efektu wizualnego
lub akustycznego.
3. W rozumieniu ustawy bronią palną alarmową jest urządzenie wielokrotnego użycia, które w wyniku działania
sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona
z lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą niż 1 metr.
Art. 7a. W rozumieniu ustawy Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym
uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
Art. 8. W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w
wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to
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zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący
przekracza 17 J.
Art. 8a. Komendant Główny Policji informuje właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej
o rodzajach broni palnej, której:
1) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia;
2) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zaświadczenia konsula Rzeczypospolitej
Polskiej.
Rozdział 2
Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania bronią i amunicją
Art. 9. 1. Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 11, można
posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu
zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku
żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii
Wojskowej.
2. Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej
cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę
zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
3. Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, można
posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu
zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku
żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii
Wojskowej.
4. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu
komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału
Żandarmerii Wojskowej.
5. Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o właściwych organach Policji, należy przez to rozumieć
organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń lub karty rejestracyjnej broni, o których mowa w ust. 1-4.
6. Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta rejestracyjna
broni pneumatycznej są wydawane na czas nieokreślony.
7. Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi
jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową.
8. Pozwolenie na broń na okaziciela, zwane dalej "świadectwem broni", o którym mowa w art. 29 ust. 1, oraz
legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 2, wydawane są jedynie przez
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu
komendanta wojewódzkiego Policji.
Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla
samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:
1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych.
3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
1) stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - dla pozwolenia na broń do celów ochrony
osobistej, osób i mienia;
2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - dla pozwolenia
na broń do celów łowieckich;
3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o
których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego - dla pozwolenia na broń do celów
sportowych;
4) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji
historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej - dla pozwolenia na broń do
celów rekonstrukcji historycznych;
5) udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na broń do
celów kolekcjonerskich;
6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia - dla pozwolenia na broń do celów
pamiątkowych;
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7) posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz
udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich - dla pozwolenia na broń
do celów szkoleniowych.
4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących
rodzajów broni i amunicji do niej:
1) do celów ochrony osobistej:
broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6
mm do 12 mm,
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA,
miotaczy gazu obezwładniającego;
2) do celów ochrony osób lub mienia:
broni, o której mowa w pkt 1,
pistoletów sygnałowych,
pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;
3) do celów łowieckich - broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;
4) do celów sportowych - broni palnej:
bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
gładkolufowej,
przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);
5) do celów szkoleniowych - broni, o której mowa w pkt 1-4;
6) do celów rekonstrukcji historycznych - broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do
strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;
7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych - broni, o której mowa w pkt 1-6.
5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń
szczególnie niebezpieczną w postaci:
1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;
2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni
imitującej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku;
4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.
6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
1) amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których
działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu;
3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z
wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;
4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie
nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie
na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.
7. Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co
potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.
8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych
bez zgody właściwego organu Policji.
9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę
posiadającą broń.
Art. 10a. 1. Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub podmiotów, o
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do
posiadania broni właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej.
2. Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na
kolejny okres.
4. Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku
cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni.
5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza się informacje o:
1) tożsamości osoby:
posiadającej broń palną, w tym:
- nazwisko i imię,
- datę i miejsce urodzenia,
- adres miejsca stałego pobytu,
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b) dopuszczonej do posiadania broni, w tym:
- nazwisko i imię,
- datę i miejsce urodzenia,
- nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7;
2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej, określonej w przepisach
wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1;
3) okresie ważności Europejskiej karty broni palnej;
4) celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 4;
5) utracie lub zbyciu broni palnej;
6) państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni palnej, określone w
Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia;
7) wpisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w szczególności pozwolenia na wwóz broni
na ich terytorium;
8) oświadczeniach, o których mowa w załączniku II lit. f dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w
sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z
dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008, str. 5).
6. Europejska karta broni palnej może zawierać także informacje o:
1) przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej
oraz zaświadczeniach i zgodach, o których mowa w art. 34, art. 37 ust. 1 i art. 38, jak również wpisy właściwych władz
innych państw Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub przewóz przez ich
terytorium broni palnej;
2) warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni
palnej.
7. Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego
miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje broni palnej odpowiadające kategoriom broni palnej określonym w przepisach o kontroli nabywania i
posiadania broni, wydanych przez właściwy organ międzynarodowy, uwzględniając klasyfikację określoną w tych
przepisach;
2) wzór Europejskiej karty broni palnej, spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5 i 6.
Art. 10b. 1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji
potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek sportowy, o
którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.). Za
przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł; opłata stanowi dochód właściwego polskiego
związku sportowego.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o
wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.
Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;
2) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie
zezwolenia właściwego organu;
3) używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz
przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów
sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
4) dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub
świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
5) dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
6) posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej
wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;
8) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
9) posiadania broni pneumatycznej;
10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;
11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.
Art. 12. 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w
jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.
2. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju
i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.
3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, pobiera się opłatę skarbową w wysokości określonej w
odrębnych przepisach.
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Art. 12a. 1. Dopuszcza się nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
2. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do tej broni w sposób, o
którym mowa w ust. 1, przed wydaniem broni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy mającemu miejsce stałego
pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uprzednią zgodę przewozową - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na
terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni
palnej lub amunicji;
3) upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji,
zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu
umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla,
którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego
stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5
października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego
pobytu lub siedzibę na terytorium innego państwa niż określone w pkt 1 i 2;
4) upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż broń
palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu
umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla,
którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego
stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5
października 1961 r. - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zbywca wypełnia zgodę przewozową i przedkłada ją do
poświadczenia organowi, o którym mowa w art. 43 ust. 6.
Art. 13. 1. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji
nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11.
2. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech
użytkowych - dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych.
3. Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń, karty rejestracyjnej broni palnej
pozbawionej cech użytkowych oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej, o których mowa w art. 9 ust. 1-4.
4. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w
świadectwie broni.
5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz broni pneumatycznej potwierdza się w karcie
rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni.
6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie może nastąpić na rzecz osoby, która nie ma
ukończonych 18 lat.
7. Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:
1) nie ma ukończonych 18 lat;
2) nie przedstawi:
orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3,
informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za
przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.
8. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 6 lub 7, właściwy organ wydaje decyzję
administracyjną o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych albo broni pneumatycznej.
9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech
użytkowych albo broni pneumatycznej Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych - Żandarmeria Wojskowa, może
za pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu. Koszty związane z deponowaniem broni ponosi osoba zgłaszająca broń
do rejestracji. Przepis art. 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 14. Amunicję można nabywać na podstawie legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie
dla tej broni, która jest określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu
uprawnionego do nabycia amunicji.
Art. 15. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
przeciwko życiu i zdrowiu,
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przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo
gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
2. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego
pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych
lub łowieckich.
3. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń
pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie
należą do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że mogą dysponować bronią, wydane przez lekarza
upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest
raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia
stwierdzającego, że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 i że nie może dysponować bronią, lekarz
upoważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym właściwy organ Policji.
4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505), ubiegających się lub
posiadających dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w trybie
przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
5. W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca
pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy
organ Policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i
przedstawienia wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany
jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.
6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych
państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową.
7. (uchylony).
8. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ust. 3-5, ponosi osoba poddana badaniu.
9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanów chorobowych i zaburzeń
funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia
na broń, rejestracji broni, biorąc pod uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni
pneumatycznej osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią.
Art. 15a. 1. Osoby, o których mowa w art. 15 ust. 3, 4 i 5, zwane dalej "osobami ubiegającymi się", są
obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.
2. Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności
układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę ubiegającą się na badania psychiatryczne i
okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne - na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.
3. Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju
intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie
poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
4. Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający to badanie
uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby ubiegającej się.
Art. 15b. 1. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada:
1) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
2) specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy,
medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i
tropikalnej lub medycyny sportowej,
3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się,
4) wpis do rejestru lekarzy upoważnionych
– zwany "lekarzem upoważnionym".
2. Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy upoważnionych, który zawiera:
1) imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego,
2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,
3) numer prawa wykonywania zawodu,
4) adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
– oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru.
3. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem
pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom
ubiegającym się.
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Art. 15c. 1. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, który posiada:
1) dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficznopsychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra
filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony
na stanowisku psychologa,
3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się,
4) wpis do rejestru psychologów upoważnionych
– zwany "psychologiem upoważnionym".
2. Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr psychologów upoważnionych zawierający:
1) imię lub imiona, nazwisko psychologa upoważnionego,
2) datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,
3) adres miejsca wykonywania badań psychologicznych, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
– oraz wystawia zaświadczenia o wpisie do rejestru.
3. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, psycholog uzyskuje po ukończeniu z wynikiem
pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych
osobom ubiegającym się. Programy szkoleń zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Art. 15d. 1. Lekarz upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich w przypadkach:
1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
2) ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych,
3) utraty prawa wykonywania zawodu
– określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz.
464).
2. Psycholog upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych w przypadku:
1) zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu;
2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
3. Utrata uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do skreślenia lekarza upoważnionego albo
psychologa upoważnionego z rejestru lekarzy upoważnionych albo rejestru psychologów upoważnionych.
Art. 15e. 1. Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się.
2. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą
odpowiednio 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym
poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.).
Art. 15f. 1. Lekarz upoważniony wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie wyników badań, o których mowa w
art. 15a ust. 2.
2. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że
osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 i nie może dysponować bronią, kopię tego
orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie.
3. Lekarz upoważniony prowadzi dokumentację badań, o których mowa w art. 15a ust. 2, w formie karty badania
lekarskiego.
4. Wyniki badań specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzeczenia lekarskiego stanowią załączniki do
karty badania lekarskiego.
Art. 15g. 1. Psycholog upoważniony wydaje orzeczenie psychologiczne na podstawie wyników badań, o których
mowa w art. 15a ust. 3 lub 4.
2. Oryginał orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia
stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 i nie może dysponować
bronią, kopię tego orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie.
3. Dokumentację badań psychologicznych stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa
upoważnionego w zakresie określonym w art. 15a ust. 3 lub 4; kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik do
dokumentacji.
Art. 15h. 1. Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
2. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za
pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:
1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w
wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy;
2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego
do spraw wewnętrznych;
3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.
4. Lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją
badań do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
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5. Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się.
7. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
Art. 15i. 1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawanych
orzeczeń lekarskich lub psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania
orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
2. Kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne
upoważnienie właściwego wojewody, zwani dalej "osobami upoważnionymi".
3. Upoważnienie zawiera:
1) datę wydania upoważnienia;
2) numer upoważnienia;
3) imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
4) powołanie podstawy prawnej kontroli;
5) nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;
6) zakres kontroli;
7) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli.
4. Osoby upoważnione przy wykonywaniu czynności kontrolnych, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:
1) wstępu do pomieszczeń, w których są wykonywane badania;
2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentacji odpowiednio od lekarza upoważnionego lub psychologa
upoważnionego wykonującego badania albo od kierownika podmiotu wykonującego badania;
3) udziału w czynnościach związanych z przeprowadzaniem badań;
4) wglądu do dokumentacji medycznej;
5) zabezpieczania dowodów.
5. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności są przedmiotem kontroli, a
jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym - również kierownik tego podmiotu są obowiązani do:
1) niezwłocznego przedstawiania na żądanie osoby upoważnionej wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych
do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień;
2) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności
udostępniania, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem;
3) sporządzenia na żądanie osoby upoważnionej niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z
dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
Art. 15j. 1. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę oraz adres siedziby;
2) adres miejsca wykonywania badań;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) imiona i nazwiska osób upoważnionych;
5) opis stanu faktycznego;
6) stwierdzone nieprawidłowości;
7) wnioski osób upoważnionych;
8) datę i miejsce sporządzenia protokołu;
9) informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy.
2. Protokół podpisują osoby upoważnione oraz odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony,
których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym - również
kierownik tego podmiotu.
3. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog
upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie
leczniczym - również kierownik tego podmiotu zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w
trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te
fakty i uzupełnić protokół.
4. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby
upoważnione.
5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się
odpowiednio lekarzowi upoważnionemu albo psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem
kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym - kierownikowi tego podmiotu.
6. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli,
a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym - również kierownik tego podmiotu, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych
oraz ustaleń zawartych w protokole.
7. Na podstawie ustaleń kontroli wojewoda może przedstawić odpowiednio lekarzowi upoważnionemu lub
psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w
podmiocie leczniczym - również kierownikowi tego podmiotu, w wystąpieniu pokontrolnym, zalecenia pokontrolne
nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.
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a)
b)
c)
d)
e)

8. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 7, wojewoda
składa wniosek do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji prowadzącego rejestr o wykreślenie z rejestru
lekarzy upoważnionych lub z rejestru psychologów upoważnionych odpowiednio lekarza upoważnionego lub
psychologa upoważnionego, których czynności były przedmiotem kontroli.
Art. 15k. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami
psychologicznymi, o których mowa w art. 15a ust. 3 i 4, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).
Art. 15l. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art.
15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3;
2) jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;
3) sposób oceny stanu narządu wzroku;
4) wzory:
orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7,
karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3,
orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7,
zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów
upoważnionych,
pieczęci używanych przez lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego
– mając na względzie właściwe przygotowanie lekarzy upoważnionych i psychologów upoważnionych, sprawny
obieg dokumentacji oraz jednolitość stosowanych wzorów.
Art. 16. 1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin
przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania
danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.
2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej,
funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz
członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa
sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji
egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za egzamin. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej, dotyczącej
znajomości przepisów w zakresie zgodnego z prawem posiadania i używania danej broni, oraz z części praktycznej,
dotyczącej umiejętności posługiwania się tą bronią, a stawki odpłatności za egzamin powinny być zróżnicowane w
zależności od celu, w jakim ma być wydane pozwolenie na broń.
Art. 17. 1. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która naruszyła:
1) warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;
2) obowiązek rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1;
3) obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25;
4) obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26;
5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o których mowa w art. 32.
2. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto pozwolenie na
broń na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.
3. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, o którym
mowa w art. 16 ust. 1.
4. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie przedstawiła orzeczenia
lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 3.
Art. 18. 1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:
1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;
2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2-6;
3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25;
4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka
odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
2. Przepisy ust. 1 pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osób dopuszczonych do posiadania broni, o których mowa
w art. 30 ust. 1.
3. Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,
unieważnia się kartę rejestracyjną broni.
4. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły
podstawę do jego wydania.
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5. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą
pozwolenie:
1) obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1;
2) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i
psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3-5;
3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26;
4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa w art. 32;
5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w art. 38;
6) zasady, o której mowa w art. 45;
7) zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej.
6. Przepisy ust. 5 pkt 2-3 i 6 stosuje się odpowiednio do osób posiadających dopuszczenie do posiadania broni.
7. Osobom posiadającym zarejestrowaną broń pneumatyczną w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-6,
można unieważnić kartę rejestracyjną broni.
8. Osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub której unieważniono kartę
rejestracyjną broni, jest zobowiązana - w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia
na broń, dopuszczenia do posiadania broni lub unieważnienia karty - zwrócić dokumenty potwierdzające legalność
posiadania broni i amunicji do właściwego organu Policji.
Art. 19. 1. Osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami ustawy Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych
Żandarmeria Wojskowa, może za pokwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność
posiadania broni w przypadku ujawnienia:
1) okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-2 i 4 oraz ust. 5, w zakresie broni palnej,
2) okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 2-6, w zakresie zarejestrowanej broni
pneumatycznej
- a zwłoka zagrażałaby bezpieczeństwu publicznemu.
1a. Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa, może za pokwitowaniem odebrać
broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni osobie posiadającej broń zgodnie z
przepisami, przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6, do czasu
prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 3 lata.
2. Broń oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 1a, niezwłocznie przekazuje się do depozytu właściwemu
organowi Policji albo Żandarmerii Wojskowej.
3. Uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ust. 1, 1a oraz 2, realizuje także Straż Graniczna na obszarze
przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej.
Art. 20. Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty rejestracyjnej
broni pneumatycznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 21. 1. Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na
ten sam rodzaj broni.
2. Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o tym fakcie
właściwy organ Policji.
Art. 22. 1. Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną
broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni.
1a. Za wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uważa się także pozbawienie broni palnej cech
użytkowych.
2. Zbycie broni, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do
obrotu bronią lub w sposób, o którym mowa w art. 21.
3. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego
organu Policji.
4. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie, o którym mowa w ust. 2.
Art. 23. 1. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi:
1) Policja lub Żandarmeria Wojskowa - w przypadku przejęcia jej do depozytu, w trybie określonym w art. 19 ust. 1,
1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust. 3, oraz przekazania do depozytu przez znalazcę;
2) osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, deponująca ją w trybie określonym w art. 22 ust. 3;
3) osoba deponująca, która weszła w jej posiadanie po osobie zmarłej;
4) osoba deponująca ją w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 5 oraz w art. 54.
2. Osoba składająca do depozytu broń, amunicję, z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej
broni może:
1) wyrazić zgodę na jej zniszczenie - do protokołu przyjęcia broni oraz amunicji;
2) złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;
3) złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji są pobierane po
upływie roku od dnia ich złożenia do depozytu.
Art. 24. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz z
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego, o którym
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a)
b)
c)
d)

mowa w art. 37 ust. 3, oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie, z uwzględnieniem zapewnienia
protokolarnego przejęcia broni i amunicji do depozytu, prowadzenia ich ewidencji oraz utrzymywania w odpowiednim
stanie technicznym, a także sposobu i trybu postępowania Policji i Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego ze
zdeponowaną bronią i amunicją, w tym nienadającą się do dalszego użytku, w przypadku wyrażenia zgody lub wniosku
o ich zniszczenie lub przeniesienia własności broni lub amunicji na rzecz Skarbu Państwa przez osobę deponującą.
Art. 25. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24
godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową.
Art. 26. Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga
pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w
terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego
pobytu.
Art. 27. 1. Właściwe organy Policji, a w stosunku do żołnierzy zawodowych - właściwe organy wojskowe, są
uprawnione do kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy przez osoby oraz podmioty, o
których mowa w art. 29 ust. 1.
2. Komendant Główny Policji, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzi rejestr zawierający:
1) dane osobowe osób:
posiadających pozwolenie na broń,
dopuszczonych do posiadania broni, posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni,
posiadających kartę rejestracyjną broni;
2) dane dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1;
3) urzędowe informacje i opinie o tych osobach i podmiotach sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń na broń;
4) określenie liczby posiadanych przez te osoby lub podmioty egzemplarzy broni oraz jej rodzaju i cech
identyfikacyjnych.
2a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1, obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) imię ojca i imię matki;
3) miejsce i datę urodzenia;
4) adres miejsca stałego pobytu;
5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).
3. Dane osobowe żołnierzy zawodowych posiadających pozwolenie na broń, urzędowe informacje i opinie o tych
osobach sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń na broń oraz liczba posiadanych przez te osoby egzemplarzy
broni, rodzaj i cechy identyfikacyjne tej broni podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez Komendanta
Głównego Żandarmerii Wojskowej.
4. Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej przekazuje raz w roku, w terminie do 1 marca, Komendantowi
Głównemu Policji informację o liczbie pozwoleń na broń wydanych w roku poprzednim, wraz z informacją o liczbie
egzemplarzy i rodzajach broni, na które pozwolenia te zostały wydane.
5. Polski Związek Łowiecki i zarządy stowarzyszeń strzeleckich są obowiązane do corocznego składania
właściwym organom Policji aktualnych wykazów członków uprawiających łowiectwo lub strzelectwo z użyciem
własnej broni oraz do powiadamiania tych organów o wykluczeniu wymienionych członków tych organizacji w
terminie 30 dni od dnia wykluczenia.
6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, obejmuje imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) oraz adres miejsca stałego pobytu.
7. Przepisy ust. 2a pkt 5 i ust. 6, w zakresie odnoszącym się do numeru ewidencyjnego Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), nie dotyczą obywateli państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, którym nie został on nadany.
Art. 28. Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej
broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
Art. 29. 1. Świadectwo broni może być wydane:
1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne
służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;
2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji;
3) podmiotom prowadzącym strzelnicę;
4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń
strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika
ochrony;
5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych;
6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna
do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym
narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;
7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz
sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.
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2. Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1, może być wydane
wyłącznie podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie
pracownika ochrony.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na
zasadach określonych w art. 12 ust. 2 i art. 14 albo wynajmować broń od Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 30. 1. Osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1, przy
wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem
zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.
1a. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera
lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów,
ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania
strzeleckich zawodów sportowych.
1b. Osoby, o których mowa w ust. 1a, są zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej określonego w art. 16
ust. 1, jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy
organ Policji.
3. (uchylony).
4. Legalność posiadania broni przez osoby, o których mowa w ust. 1, potwierdza się w legitymacji osoby
dopuszczonej do posiadania broni.
Art. 31. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory: legitymacji
posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
i świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zaświadczenia powinny zawierać dane umożliwiające
jednoznaczną identyfikację osoby oraz rodzaju broni.
2. Minister Obrony Narodowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze
rozporządzenia, organy wojskowe właściwe do wydawania pozwoleń na broń podległym im żołnierzom zawodowym i
kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy przez osoby, które uzyskały pozwolenie na broń,
oraz do prowadzenia rejestru, o którym mowa w art. 27 ust. 3.
Art. 32. 1. Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
nieuprawnionych.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem
właściwym do spraw kultury, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przechowywania,
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2,
z uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim.
Art. 33. 1. Jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego wymagają, minister właściwy do
spraw wewnętrznych może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych
obszarach, na czas określony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej rodzajów zakaz jej noszenia lub
przemieszczania w stanie rozładowanym.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osób posiadających broń zgodnie z przepisami niniejszej
ustawy, z wyłączeniem osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni wydanego podmiotom, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40.
Rozdział 3
Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji
oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców
Art. 34. 1. Przewóz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić na podstawie
zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy posiadają
Europejską kartę broni palnej.
Art. 35. 1. Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, jest
dopuszczalne przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, pod warunkiem że broń i amunicja są
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.
2. Przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez osoby inne niż specjalnie
do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jest zakazane.
3. Minister właściwy do spraw transportu, minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej oraz minister
właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przewożenia broni
i amunicji środkami transportu publicznego, w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub
mienia.
Art. 36. 1. Dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi
pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi.
2. Przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem innych podmiotów niż określone w ust. 1 jest zakazane.
3. Organy celne, a także przewożące przesyłki podmioty, inne niż określone w ust. 1, w razie stwierdzenia
naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 2, zatrzymują przesyłkę, zawiadamiając o tym najbliższy organ Policji, który
niezwłocznie protokolarnie przejmuje broń lub amunicję do depozytu.
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4. Operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono przesłanie broni palnej lub amunicji:
1) z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
3) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transakcji realizowanej na obszarze Unii Europejskiej
- jest obowiązany posiadać zgodę przewozową oraz kopię uprzedniej zgody przewozowej.
5. W przypadkach innych niż określone w ust. 4 operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono
przesłanie broni lub amunicji, jest obowiązany posiadać kopie dokumentów potwierdzających legalność posiadania
broni lub amunicji przez zbywcę i nabywcę, o ile dokumenty takie są wymagane.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz
ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki
przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, z uwzględnieniem:
1) zapewnienia możliwości zlokalizowania przesyłanej broni lub amunicji przez organ Policji;
2) poddania tej broni odprawie celnej.
Art. 37. 1. Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przez
obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przekraczając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, zobowiązane są do
pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje
informacje zawarte w zgłoszeniu właściwemu organowi Policji.
3. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, nie posiadają pozwolenia na broń, są obowiązane niezwłocznie złożyć
przywożoną broń i amunicję do depozytu właściwego organu celnego, a także, w terminie 14 dni od dnia przywozu
broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na broń.
4. Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji w trybie, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba składająca
broń i amunicję do depozytu.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia oraz tryb
przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2. Zgłoszenie powinno zawierać dane, które pozwolą na
jednoznaczną identyfikację osoby przywożącej broń i amunicję, a także jednoznaczną identyfikację tej broni i amunicji.
Art. 37a. 1. Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, poświadcza uprzednią zgodę
przewozową.
2. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji;
2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
3) siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
4) adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona;
5) dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji;
6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1, poświadcza uprzednią zgodę przewozową w terminie nie dłuższym niż 5 dni
od dnia jej wpływu do tego organu.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór uprzedniej zgody
przewozowej, z uwzględnieniem danych, o których mowa w ust. 2, w taki sposób, aby zawierała ona elementy
umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie
wpisów poświadczających legalność transakcji.
Art. 38. 1. Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego organu
Policji.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wydania Europejskiej karty broni palnej, uprawniającej do wwozu
broni na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
Art. 39. 1. Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi na
podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń i amunicję na podstawie porozumień
międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności w celach:
1) ochrony osobistej;
2) łowieckich;
3) sportowych;
4) kolekcjonerskich;
5) pamiątkowych.
2. Cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1, właściwy organ Policji wydaje terminowe pozwolenie na broń na
okres pełnienia przez te osoby funkcji w misjach dyplomatycznych i urzędach konsularnych w Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych określą, w drodze
rozporządzenia, tryb i warunki wydawania pozwoleń na broń cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1, z
uwzględnieniem wymogu przedstawienia dokumentu o charakterze pozwolenia na broń, wydanego cudzoziemcowi
przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem.
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Art. 40. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 39 ust. 1 mogą posiadać broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do
wykonywania czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych,
przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych
celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności, z uwzględnieniem przepisu art. 39
ust. 2 i przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 3.
Art. 41. 1. Przywóz broni i amunicji z zagranicy oraz jej wywóz za granicę przez cudzoziemców, o których
mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, wymagają uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i
amunicji.
2. Jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, broń i amunicja podlegają
niezwłocznemu złożeniu do depozytu organu Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ Policji może wydać cudzoziemcowi zaświadczenie
zastępujące pozwolenie na broń oraz uprawniające do wywozu broni i amunicji, określając termin ważności tego
zaświadczenia nie dłuższy niż 14 dni.
4. Jeżeli cudzoziemcy, o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, nie spełniają warunków określonych w ust. 1 i 2,
broń i amunicja podlegają zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu
przekazaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemców.
Art. 42. 1. Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń
odpowiadającą celom łowieckim, a także amunicję do niej w liczbie nieprzekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile broń i
amunicja mają służyć do polowań organizowanych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach
sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także
w przygotowaniach do takich imprez, mogą przywozić i wywozić broń odpowiadającą celom sportowym lub
rekonstrukcji historycznej oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu organizatorów imprez
sportowych lub rekonstrukcji historycznych.
2a. Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przywozić i wywozić broń
sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych.
2b. Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców
przekazuje - co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji
historycznej - komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy
sportowej lub rekonstrukcji historycznej, pisemną informację o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy
sportowej lub rekonstrukcji historycznej oraz przybliżonej liczbie uczestników.
2c. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, może posiadać broń
odpowiadającą celom łowieckim lub sportowym, a także amunicję do niej na podstawie Europejskiej karty broni palnej,
wydanej przez właściwe władze tych państw, jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i jej
posiadanie nie jest zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2d. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2c, w terminie 14 dni od chwili wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej informuje o przywozie broni palnej na podstawie Europejskiej karty broni palnej właściwego ze względu na
miejsce pobytu komendanta wojewódzkiego Policji.
3. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz 2a, odbywa się
na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, które zastępuje
pozwolenie na broń na okres do 30 dni od dnia przywozu broni i amunicji.
3a. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 i 2, będących
obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej może nastąpić także bez zachowania warunku określonego w
ust. 3, na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez właściwe władze tych państw, jeżeli broń ta jest
wpisana do Europejskiej karty broni palnej i cudzoziemiec jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.
3b. Przywóz i wywóz broni palnej odpowiadającej innym celom niż te, o których mowa w ust. 1 i 2, lub amunicji
przez cudzoziemców będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej może nastąpić na podstawie
wpisu w Europejskiej karcie broni palnej, dokonanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wpis w
Europejskiej karcie broni palnej zastępuje zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, uprawnia cudzoziemców do nabycia amunicji do broni określonej w
tym zaświadczeniu.
4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, Europejska karta broni palnej uprawnia jej posiadacza do nabycia
lub wywozu amunicji do broni określonej w tej karcie.
5. Jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, broń i amunicja podlegają
niezwłocznemu złożeniu do depozytu organu Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ Policji może wydać cudzoziemcowi zaświadczenie
zastępujące pozwolenie na broń oraz uprawniające do wywozu broni i amunicji, określając termin ważności tego
zaświadczenia nie dłuższy niż 30 dni. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7. Jeżeli cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie spełniają warunków określonych w ust. 1-3 i 5, broń i
amunicja podlegają zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu
organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania granicy przez tych cudzoziemców.
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8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą.
Art. 43. 1. Cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienieni w art. 39 ust. 1 mogą
nabywać i wywozić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń lub amunicję, które zgodnie z przepisami ustawy mogą
posiadać osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na broń, jeżeli otrzymali:
1) zaświadczenie uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji,
2) zgodę na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji
- wydane na ich wniosek przez komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce nabycia
broni lub amunicji.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1) imię i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz rodzaj i numer jego dokumentu tożsamości;
2) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę, siedzibę i adres zbywcy broni lub amunicji;
3) adres, pod który broń lub amunicja ma być dostarczona;
4) informacje umożliwiające identyfikację broni, w szczególności rodzaj i typ broni, jej markę, kaliber, numer
fabryczny;
5) wskazanie sposobu wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabytej broni lub amunicji oraz wskazanie
państw, przez których terytorium broń lub amunicja będzie przewożona;
6) planowaną datę zakupu i wywozu broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przybycia z bronią
do miejsca przeznaczenia za granicą.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, dołącza upoważnienie władz
swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, poświadczone przez
właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zgoda na wywóz broni lub amunicji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ważna przez 2 dni od chwili ich
nabycia.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, broń lub amunicję składa się niezwłocznie do
depozytu najbliższego komendanta wojewódzkiego Policji, który na podstawie dotychczasowej zgody na wywóz broni
lub amunicji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje kolejną zgodę na wywóz broni lub amunicji, z terminem ważności 2
dni.
6. Cudzoziemcy będący obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej
mogą nabywać i wywozić z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broń lub amunicję na podstawie zgody przewozowej,
poświadczonej przez właściwego ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji komendanta wojewódzkiego
Policji.
7. Zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji;
2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
3) siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
4) adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona;
5) dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji;
6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji;
7) sposób przewozu broni palnej lub amunicji;
8) datę rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia przewozu broni palnej lub amunicji;
9) wskazanie uprzedniej zgody przewozowej wydanej przez właściwe władze państwa docelowego transakcji.
8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgody przewozowej,
uwzględniający w szczególności elementy umożliwiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz
miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów poświadczających legalność transakcji.
9. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określonych w ustawie, broń lub amunicja podlega zatrzymaniu
przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji właściwemu ze
względu na miejsce przekraczania granicy przez cudzoziemca.
10. Właściwy organ celny niezwłocznie zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji, o którym mowa w ust.
1, o fakcie wywozu do państwa trzeciego innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej przez cudzoziemca, o
którym mowa w ust. 1, broni lub amunicji nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Komendant wojewódzki Policji niezwłocznie zawiadamia Komendanta Głównego Policji o nabyciu broni lub
amunicji przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, oraz przekazuje kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1-3.
12. Komendant Główny Policji niezwłocznie zawiadamia właściwe władze państwa, które wydało
cudzoziemcowi upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, oraz państwa, przez których terytorium będzie odbywać się
przewóz broni lub amunicji, a w przypadku gdy takie władze nie zostały wskazane - konsulów tych państw, o nabyciu
broni lub amunicji przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu.
13. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr, który może być prowadzony łącznie z rejestrem, o którym mowa
w art. 27 ust. 2, zawierający:
1) dane osobowe cudzoziemców, o których mowa w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 ust. 1 i 2 i art. 43 ust. 1 i 6,
obejmujące:
a) nazwisko i imię,
b) miejsce i datę urodzenia,
c) adres miejsca stałego pobytu,
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d) obywatelstwo;
2) informacje urzędowe o terminowych pozwoleniach na broń, zaświadczeniach, zatrzymaniu broni lub amunicji i
złożeniu jej do depozytu oraz inne informacje o przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z
zagranicy i wywozie za granicę broni palnej lub amunicji przez cudzoziemców, wraz z danymi wymienionymi w ust. 1;
3) rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.
14. Przepisy ust. 1 oraz 9-13 stosuje się odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Komendant Główny Policji przekazuje właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej
informacje o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca nie później niż w chwili przewozu broni lub amunicji przez
granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania przez
Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub
amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium,
uwzględniając możliwość uzgadniania przez Komendanta Głównego Policji z właściwymi władzami innych państw
warunków organizacyjnych i technicznych przekazywania takich informacji.
Art. 43a. 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej i zgody
przewozowej, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające cofnięcie pozwolenia na broń.
2. Organem odwoławczym od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji jest Komendant Główny Policji.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do przemieszczania broni między obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z wyłączeniem art. 35e, art. 35g, art.
35h, art. 35i ust. 2, art. 35j, art. 35l oraz art. 35m.
Art. 44. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41
ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 oraz art. 43 ust. 1. Zaświadczenia i zgoda powinny zawierać opis przywożonej, przewożonej
lub wywożonej broni i amunicji, umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, a także dane, które wraz z dokumentem
paszportowym lub innym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwa pozwolą na ustalenie
tożsamości ich posiadacza.
Art. 44a. Zasady przemieszczania amunicji przez granice wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej
oraz państw stowarzyszonych, przez przedsiębiorcę oraz przedsiębiorcę zagranicznego, określają przepisy ustawy z
dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Rozdział 4
Strzelnice
Art. 45. Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może być używana w celach
szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.
Art. 46. 1. Strzelnice powinny być zlokalizowane, zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszający
wymogów związanych z ochroną środowiska oraz wykluczający możliwość wydostania się poza ich obręb pocisku
wystrzelonego z broni ze stanowiska strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzelnicy.
2. Szczegółowe zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy określa regulamin strzelnicy.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzorcowy regulamin
bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, uwzględniając warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposób obchodzenia się z
bronią i sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy.
Art. 47. Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez
właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
Art. 48. Minister właściwy do spraw ochrony środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w
zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania strzelnic.
Art. 49. Przepisów rozdziału nie stosuje się do strzelnic Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.
Rozdział 5
Przepisy karne
Art. 50. Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 51. 1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń
pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać
życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;
3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń,
nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w
terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;
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4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo
środka zastępczego;
5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie
dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;
5a) wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez
zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do
wywozu broni;
5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez
zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;
5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń
palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń
palna bez zgody właściwego organu Policji;
6) narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący
usługi pocztowe;
7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych;
8) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia
broni i amunicji;
9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na
podstawie odrębnych przepisów;
10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji
w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych;
11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami;
12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy;
13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni,
karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;
14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy
sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy
sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w
nich udział.
3. Kto posiada broń, nie mając przy sobie:
1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do
posiadania broni,
2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni,
podlega karze grzywny.
4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji,
chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.
5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach
o wykroczenia.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 sierpnia 2014 r. Dz.U.2014.1224
stan prawny marzec 2017
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
(Dz. U. z dnia 16 września 2014 r.)
Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r.
poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania
broni i amunicji przez:
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1) podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o których mowa w art. 29
ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej "ustawą";
2) osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy.
§ 2. Broń i amunicję przechowuje się w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym
dalej "magazynem broni", lub w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN
14450.
§ 3. 1. Broń i amunicję, podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela, o
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3-7 ustawy, zwane dalej "podmiotami posiadającymi broń i amunicję", przechowują
w magazynie broni, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.
2. Broń na czas przechowywania ma odłączony magazynek oraz jest rozładowana. Warunki przechowywania
broni uwzględniają wymagania jej producenta.
3. Amunicja do broni palnej:
1) jest przechowywana w pudełkach lub pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju;
2) nie jest przechowywana w magazynkach nabojowych.
4. W magazynie broni przechowuje się również broń i amunicję używaną w szczególności podczas zawodów
sportowych, zgrupowań, szkoleń, wystaw oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych.
5. W przypadku braku możliwości przechowywania broni i amunicji w magazynie broni, w przypadkach, o
których mowa w ust. 4, musi ona znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym i być pod stałym, bezpośrednim
nadzorem osoby upoważnionej przez kierownika podmiotu posiadającego broń i amunicję do dysponowania tą bronią.
6. Klucze do magazynu broni przechowuje kierownik podmiotu posiadającego broń i amunicję lub zatrudniona
przez niego i upoważniona pisemnie osoba posiadająca dopuszczenie do posiadania broni wydane na podstawie art. 30
ust. 1 i 2 ustawy.
§ 4. 1. Magazyn broni stanowi oddzielne pomieszczenie w budynku o konstrukcji niepalnej, wydzielone ścianami
murowanymi, usytuowane w miarę możliwości na piętrze, posiadające:
1) gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg oraz koc gaśniczy;
2) drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, plombowane lub
zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą stalową
o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden
zamek, co najmniej w klasie "7" według normy PN-EN 12209, i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę, co najmniej w
klasie "5" według normy PN-EN 12320;
3) okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 2,5 mm, oraz zamocowaną na
stałe w murze kratą wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub z płaskowników stalowych
o wymiarach nie mniejszych niż 8 mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie ma nie przekraczać wymiarów 120
mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż szyb
kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 według normy PN-EN 1063 lub równoważnej, albo o zwiększonej odporności
na włamanie, co najmniej w klasie P4A według normy PN-EN 356, bez możliwości otwierania;
4) zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN
50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur;
pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną;
5) skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem "TU KIERUJ
BRON", w miejscu ładowania i rozładowywania broni.
2. Upoważniony przez komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji funkcjonariusz Policji
stwierdza w protokole, czy magazyn broni spełnia warunki określone w rozporządzeniu oraz czy sposób zabezpieczenia
broni i amunicji jest zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu.
§ 5. 1. Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust.
4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy
PN-EN 14450.
2. Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym
dodatkowo w zabezpieczenia określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4.
§ 6. 1. Osoby posiadające broń i amunicję do broni palnej w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w
przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza urządzeniami, o których mowa w § 5 ust. 1, mogą je
przechowywać w gablotach przeznaczonych do przechowywania broni po spełnieniu następujących warunków:
1) gabloty do przechowywania broni i amunicji posiadają:
a) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność,
b) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę ich położenia,
c) przeszklenie zrobione ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej w klasie P6B
według normy PN-EN 356,
d) zamknięcia co najmniej w klasie 5 według normy PN-EN 12209;
2) okna w pomieszczeniach, w których jest przechowywana broń i amunicja, są zabezpieczone przez zamontowanie w
nich krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych spełniających wymagania co najmniej normy PN-EN 1627 albo szyb o
podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie w klasie co najmniej P4A według normy PN-EN 356;
3) drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym jest przechowywana broń i amunicja, są:
a) wzmocnione blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm,
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b) wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek co najmniej w
klasie "7" według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie "5"
według normy PN-EN 12320.
2. W miejsce zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dopuszcza się zastosowanie drzwi spełniających co
najmniej wymagania, o których mowa w normie PN-EN 1627, plombowanych lub zaopatrzonych w inny wskaźnik
sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych.
3. Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się z zastosowaniem dodatkowych
zabezpieczeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
§ 7. Urządzenia do przechowywania broni posiadają deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub
certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez
Polskie Centrum Akredytacji.
§ 8. 1. Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach.
2. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze
przylegającej do ciała.
3. Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i wielkość, nosi
się w sposób określony w ust. 2.
4. Broń palną przeznaczoną do celów łowieckich w obwodach łowieckich nosi się w czasie polowania w sposób
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm).
§ 9. 1. Podmiot posiadający broń i amunicję prowadzi ewidencję posiadanej broni i amunicji.
2. Ewidencję posiadanej broni i amunicji, wraz z kopiami dokumentów zakupu broni i amunicji, przechowuje się
w magazynie broni.
3. Ewidencja posiadanej broni zawiera:
1) nazwę i markę broni;
2) kaliber broni i rok produkcji;
3) numer i serię broni;
4) inne cechy identyfikacyjne broni, w tym wyposażenie dodatkowe;
5) podstawę nabycia broni lub jej przejęcia;
6) datę zewidencjonowania;
7) podstawę i datę przekazania broni wraz z określeniem jednostki, do której broń przekazano;
8) podstawę i datę zdjęcia broni z ewidencji wraz z podpisem osoby upoważnionej.
4. Ewidencja posiadanej amunicji zawiera:
1) kaliber i typ amunicji;
2) podstawę nabycia amunicji lub jej przejęcia z innej jednostki;
3) ilość zakupionej lub przejętej amunicji;
4) informacje o stanie amunicji, w tym jej przychód i rozchód.
§ 10. 1. Wydawanie broni i amunicji z magazynu broni i jej zdawanie podlega rejestracji w ewidencji wydawania
- przyjmowania broni i amunicji.
2. Ewidencja wydawania - przyjmowania broni zawiera:
1) datę i godzinę wydania/przyjęcia broni;
2) nazwę i markę broni;
3) kaliber broni i rok produkcji;
4) numer i serię broni;
5) ilość magazynków;
6) numer świadectwa broni;
7) imię, nazwisko i podpis wydającego/przyjmującego/zdającego broń.
3. Ewidencja wydawania - przyjmowania amunicji zawiera:
1) datę i godzinę wydania/przyjęcia amunicji;
2) rodzaj i kaliber wydawanej/przyjmowanej amunicji;
3) ilość wydawanej/przyjmowanej amunicji;
4) imię, nazwisko i podpis wydającego/przyjmującego/zdającego amunicję.
§ 11. 1. Karty ewidencji są ponumerowane, przeszyte i opatrzone na ostatniej stronie pieczęcią podmiotu
posiadającego broń i amunicję.
2. Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w ewidencji są kierownik podmiotu posiadającego broń i
amunicję lub osoby przez niego pisemnie upoważnione.
3. Wpisy w ewidencji nie mogą być wymazywane ani w inny sposób usuwane, a zmiany wpisów są dokonywane
kolorem czerwonym w sposób czytelny, ze wskazaniem daty zmiany i nazwiska osoby uprawnionej do dokonania takiej
zmiany. Zmiana wpisu w ewidencji jest opatrzona podpisem osoby uprawnionej do dokonania takiej zmiany.
4. Ewidencja może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod przetwarzania informacji pod
warunkiem zastosowania rozwiązań systemowych umożliwiających rejestrację i przechowywanie wszystkich operacji
wraz z kopią zapasową oraz pozwalających na ich weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez
podmiot posiadający broń i amunicję przez okres 5 lat od dokonania ostatniego wpisu.
5. Dane zawarte w ewidencji chroni się przed:
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1) przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) kradzieżą;
3) zmianą lub dostępem przez osoby nieuprawnione, w tym również za pomocą złośliwego oprogramowania.
§ 12. Podmioty posiadające broń i amunicję oraz osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o
którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, które uzyskały pozwolenie na broń wydane przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia, dostosują sposób przechowywania broni i amunicji do wymogów, o których mowa w § 3-6:
1) w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2) z dniem uzyskania nowego pozwolenia na broń - w przypadku uzyskania nowego pozwolenia na broń wydanego po
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w
sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 27, poz. 343).
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI
z dnia 10 kwietnia 2000 r.
w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego.
(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2000 r.)
stan sprawny marzec 2017
Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i warunki przewożenia broni i amunicji środkami transportu
publicznego przez:
1) podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie świadectwa broni wydanego w celach, o których mowa
w art.29 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej "ustawą",
2) osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń wydanego w celach, o których mowa w art.
10 ust. 2 ustawy,
3) podmioty lub osoby posiadające broń, o której mowa w art. 11 pkt 7, 8, 10 i 11 ustawy.
§ 2. 1. W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń przewozi się w stanie
rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych.
2. Broń do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może być załadowana bez
wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym.
§ 3. 1. Amunicję przewozi się środkami transportu publicznego przy zachowaniu niezbędnych wymogów
bezpieczeństwa, wykluczających możliwość przypadkowej eksplozji, w ilości uzasadnionej potrzebami osoby
przewożącej.
2. Amunicję przewozi się w opakowaniach fabrycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub w
pudełkach i pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.
§ 4. Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego powinny być zabezpieczone w
sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.
§ 5. Broń i amunicję w pasażerskich statkach powietrznych przewozi się w lukach bagażowych lub w miejscu
wskazanym przez przewoźnika, jako bagaż rejestrowany, do którego pasażerowie nie mają dostępu.
§ 6. Przewoźnik może ustalić dodatkowe zasady przewozu broni i amunicji w wewnętrznych regulaminach,
określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
§ 7. Obsługa środka transportu publicznego, po ujawnieniu przewozu broni lub amunicji w sposób zagrażający
bezpieczeństwu pasażerów, powiadamia o tym niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji lub Żandarmerii
Wojskowej.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem
operatorów świadczących usługi pocztowe
(Dz. U. z dnia 10 września 2012 r.)
stan prawny marzec 2017
Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem
operatora, w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z
późn. zm.).
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przesyłek zawierających amunicję hukową o kalibrze do 6 mm
oraz broń, której posiadanie nie wymaga pozwolenia, z wyłączeniem broni pneumatycznej.
§ 2. 1. Broń lub amunicję przesyła się w opakowaniu zaplombowanym i oznakowanym przez operatora w
sposób trwały i widoczny.
2. W przypadku przesyłki zawierającej broń lub amunicję, zwanej dalej "przesyłką", nadesłanej z zagranicy,
niespełniającej wymogu, o którym mowa w ust. 1, operator zapewnia właściwe jej oznakowanie i opakowanie.
3. Na opakowaniu przesyłki umieszcza się pouczenie o następującej treści: "Znalazca niniejszej przesyłki
powinien niezwłocznie przekazać ją najbliższej jednostce Policji. Przesyłki nie rozplombowywać i nie otwierać".
4. Operator sporządza protokół uszkodzenia w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki oraz
niezwłocznie powiadamia najbliższą jednostkę Policji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia braków w jej
zawartości.
§ 3. 1. Jeżeli podczas przesyłania przesyłki zaistnieje konieczność jej przechowania, do czasu wydania
przesyłki adresatowi przechowuje się ją w magazynie broni.
2. Przechowywana przesyłka w magazynie broni podlega ewidencjonowaniu.
3. Do przechowywania przesyłki w magazynie broni oraz jej ewidencjonowania stosuje się przepisy wydane na
podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
§ 4. 1. Operator podczas przewożenia przesyłki zapewnia bezpośrednią ochronę fizyczną przesyłki przez
pracownika ochrony uzbrojonego w broń palną bojową, spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.).
2. Przesyłka jest chroniona;
1) przez co najmniej jednego pracownika ochrony, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera nie więcej
niż:
a) 20 sztuk broni palnej, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie,
b) 100 sztuk broni innej niż palna, na której posiadanie jest wymagane pozwolenie, lub broni pneumatycznej,
c) 10 000 sztuk amunicji;
2) przez co najmniej dwóch pracowników ochrony, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy zawiera większą
liczbę broni lub amunicji niż wymieniona w pkt 1.
3. Przy przewożeniu przesyłek operator zapewnia ochronę zgodnie z ust. 2, uwzględniając łączną liczbę
przewożonych sztuk broni lub amunicji.
§ 5. Przewożenie przesyłek wykonuje się przy użyciu pojazdów spełniających wymagania dla pojazdów
przewożących wartości pieniężne oraz pojazdów ubezpieczających, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
§ 6. 1. Operator prowadzi odrębną ewidencję przesyłek zawierających broń lub amunicję.
2. Wpisu do ewidencji dokonuje się z chwilą przyjęcia przesyłki.
3. Ewidencja przesyłek krajowych powinna zawierać:
1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;
2) nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie
organu wydającego dokument;
3) datę nadania przesyłki;
4) oznaczenie adresata oraz jego adres;
5) nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie
organu wydającego dokument;
6) imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;
7) adnotację o miejscu przechowywania przesyłki przed jej doręczeniem;
8) liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;
9) datę odbioru przesyłki;
10) ewentualne uwagi;
11) podpis ewidencjonującego.
4. Ewidencja przesyłek zawierających broń lub amunicję przesyłaną z zagranicy albo za granicę powinna
zawierać:
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1) oznaczenie nadawcy oraz jego adres;
2) nazwę i numer dokumentu uprawniającego nadawcę do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie
organu wydającego dokument;
3) datę nadania przesyłki;
4) oznaczenie adresata oraz jego adres;
5) imiona i nazwiska pracowników wykonujących ochronę przesyłki;
6) informacje o przedstawieniu przesyłki organowi celnemu;
7) liczbę sztuk broni lub amunicji, rodzaj, model, kaliber i numer seryjny broni;
8) nazwę i numer dokumentu uprawniającego adresata do obrotu lub posiadania broni lub amunicji oraz wskazanie
organu wydającego dokument;
9) datę odbioru przesyłki;
10) ewentualne uwagi;
11) podpis ewidencjonującego.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 6, podaje się po dopełnieniu formalności celnych oraz pod
warunkiem, że przesyłka podlegała, zgodnie z przepisami prawa celnego, przedstawieniu organowi celnemu.
§ 7. 1. Przesyłkę zawierającą broń lub amunicję adresat zobowiązany jest odebrać osobiście w placówce
operatora. Przesyłka wydawana jest adresatowi w specjalnie do tego celu wyodrębnionym pomieszczeniu.
2. Operator powiadamia adresata o miejscu i terminie odbioru przesyłki.
§ 8. 1. Przesyłka jest wydawana wyłącznie adresatowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru po stwierdzeniu:
1) w przypadku osoby fizycznej - tożsamości tej osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) w przypadku osoby prawnej - tożsamości osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej na podstawie
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz odpisu właściwego rejestru lub pełnomocnictwa upoważniającego
osobę odbierającą do działania w imieniu osoby prawnej, przy czym pełnomocnictwo operator zatrzymuje.
2. W przypadku odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki operator niezwłocznie przekazuje ją nadawcy.
§ 9. 1. Przesyłki zawierające broń lub amunicję, które są przez operatora wprowadzane na obszar celny Unii
Europejskiej lub wyprowadzane poza ten obszar, podlegają obowiązkowi dopełnienia formalności celnych
związanych z nadaniem im stosownego przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego.
2. Realizacja czynności, o których mowa w § 7 oraz § 8 ust. 2, możliwa jest po dopełnieniu formalności
wynikających z przepisów prawa celnego.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania
się bronią.
(Dz. U. z dnia 22 marca 2000 r.)
stan prawny marzec 2017
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz
umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej "egzaminem",
2) zakres przedmiotowy egzaminu,
3) skład komisji egzaminacyjnej,
4) stawki odpłatności za egzamin.
§ 2. 1. Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń.
2. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ, o którym mowa w ust. 1, składająca się z co
najmniej trzech członków.
3. Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane
przez organ, o którym mowa w ust. 1.
4. (uchylony).
5. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia
instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego.
6. Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji.
§ 3. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
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§ 4. 1. Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
1) znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej
podstawie,
2) znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.
2. Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki
wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.
3. (uchylony).
4. Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na
wszystkie pytania.
5. Wzór karty egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania
bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania
danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części
broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.
2. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.
3. Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.
4. Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w
ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.
5. Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7. Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
8. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.
§ 6. 1. W przypadku niezdania:
1) części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu,
2) części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.
2. Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie
siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.
§ 7. 1. Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są
karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.
2. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do
protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy.
3. Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.
4. Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 8. 1. Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia
na broń w celach:
1) ochrony osobistej - 500 zł,
2) sportowych - 800 zł,
3) kolekcjonerskich - 1150 zł,
4) pamiątkowych - 550 zł,;
5) szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 - 1.000 zł,
6) innych - 600 zł.
2. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.
4. Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach
szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego
wynosi 100 zł.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 2
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA SPRAWDZIANU STRZELECKIEGO
1. Strzelanie z broni palnej bojowej - pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu:
1) cel - tarcza strzelecka TS-2;
2) odległość - 15 metrów;
3) liczba amunicji - 6 sztuk;
4) postawa - stojąca;
5) czas - 6 minut;
6) zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy
strzeleckiej.
Uwaga:
w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń przystosowaną wyłącznie do strzelania za pomocą
prochu czarnego (dymnego) do przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego używa się pistoletu
centralnego zapłonu.
2. Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej:
1) cel - kulochwyt;
2) liczba amunicji - 3 sztuki;
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3.

4.

5.

6.

3) postawa - stojąca;
4) czas - 3 minuty;
5) zaliczenie strzelania - oddanie 3 strzałów z amunicji alarmowej w kierunku kulochwytu.
Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym:
1) cel - tarcza strzelecka TS-10;
2) odległość - 25 metrów;
3) liczba amunicji - 10 sztuk;
4) postawa - stojąca;
5) czas - 10 minut;
6) zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.
Strzelanie ze strzelb gładkolufowych:
1) cel - tarcza strzelecka TS-3;
2) odległość - 15 metrów;
3) liczba amunicji - 3 sztuki nabojów z pociskiem kulowym;
4) postawa - stojąca;
5) czas - 3 minuty;
6) zaliczenie strzelania - oddanie co najmniej 2 celnych strzałów w pole punktowe tarczy.
Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem pojedynczym:
1) cel - tarcza strzelecka TS-10;
2) odległość - 50 metrów;
3) liczba amunicji - 10 sztuk;
4) postawa - leżąca;
5) czas - 10 minut;
6) zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.
Strzelanie z broni bocznego zapłonu:
1) pistoletu:
a) cel - tarcza strzelecka TS-4,
b) odległość - 25 metrów,
c) liczba amunicji - 5 sztuk,
d) postawa - stojąca,
e) czas - 5 minut,
f) zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola
punktowe tarczy;
2) karabinka :
a) cel - tarcza strzelecka TS-1,
b) odległość - 50 metrów,
c) liczba amunicji - 5 sztuk,
d) postawa - leżąca,
e) czas - 5 minut,
f) zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola
punktowe tarczy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w
sprawie kontroli nabywania i posiadania broni2)
(Dz. U. z dnia 13 września 2011 r.)
(stan prawny marzec 2017)
Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz.
525, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dyrektywa - dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania
broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991) zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21
maja 2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE
L 179/5 z 08.07.2008);
2) kategoria A - kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna i amunicja jest
niedopuszczona do nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) kategoria B - kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna wymaga posiadania
pozwolenia wydanego przez właściwe władze polskie w celu nabywania i posiadania przez osoby fizyczne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) kategoria C - kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna wymaga
zarejestrowania;
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5) kategoria D - kategorię broni palnej, określoną w dyrektywie, do której należąca broń palna nie wymaga posiadania
pozwolenia albo zarejestrowania;
6) broń palna krótka - broń palną z lufą, której długość nie przekracza 30 cm lub której całkowita długość nie
przekracza 60 cm;
7) broń palna długa - każdą broń palną inną niż broń palna krótka;
8) broń palna samoczynna - broń palną, która przeładowuje się automatycznie po każdym oddanym strzale i jest
przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju;
9) broń palna samopowtarzalna - broń palną, która przeładowuje się automatycznie po każdym oddanym strzale i jest
przystosowana do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu tylko jednego naboju;
10) broń palna powtarzalna - broń palną, która po wystrzeleniu naboju może zostać ponownie naładowana ręcznie z
magazynka lub bębna nabojowego;
11) broń palna jednostrzałowa - broń palną, którą ładuje się przed każdorazowym strzałem, poprzez ręczny załadunek
naboju do komory nabojowej lub elementu pełniącego taką funkcję.
§ 2. Kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie odpowiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
następujące rodzaje broni palnej:
1) kategorii A:
a) broń palna samoczynna, zdolna do rażenia celów na odległość,
b) broń palna:
– wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń palna imitująca innego
rodzaju przedmioty,
– wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku,
– niedająca się wykryć za pomocą urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu,
c) amunicja:
– z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie
zagraża życiu lub zdrowiu, oraz pociski do tej amunicji,
– z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu,
– z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z
wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej,
– wytworzona niefabrycznie, w tym także taka, do której wytworzenia są wykorzystywane fabrycznie nowe elementy
amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające broń myśliwską, sportową
lub kolekcjonerską;
2) kategorii B:
a) broń palna długa i krótka, w tym samopowtarzalna, powtarzalna lub jednostrzałowa,
b) broń palna długa i krótka, konstrukcyjnie przeznaczona do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynna,
c) broń palna długa i krótka, przystosowana do strzelania wyłącznie za pomocą prochu czarnego (dymnego);
3) kategorii C - nie odpowiada w Rzeczypospolitej Polskiej żaden rodzaj broni palnej;
4) kategorii D - nie odpowiada w Rzeczypospolitej Polskiej żaden rodzaj broni palnej.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie
rodzajów broni palnej odpowiadających kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli
nabywania i posiadania broni (Dz. U. Nr 32, poz. 285).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2)
Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia załącznika 1 do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia
18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3) zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i
posiadania broni (Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008).
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr
104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr
127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)
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Stan prawny marzec 2017
Na podstawie art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech
użytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji tej broni;
2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych;
3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i zatwierdzania specyfikacji technicznej;
4) sposób postępowania z bronią palną przekazaną do pozbawienia cech użytkowych, opracowania specyfikacji
technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych przez jednostki uprawnione do:
a) wydawania specyfikacji technicznych,
b) pozbawiania cech użytkowych,
c) potwierdzania pozbawienia cech użytkowych;
5) stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodności pozbawienia broni palnej cech
użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną.
§ 2. 1. Jednostkami uprawnionymi do wydania specyfikacji technicznej są podmioty posiadające na
podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 67, poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) uprawnienia do
wytwarzania broni palnej lub wymienione w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 tej ustawy jako
instytucje uprawnione do wydawania opinii w zakresie wytwarzania i obrotu bronią i amunicją.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, wydają specyfikacje techniczne w odniesieniu do tych rodzajów broni
palnej, które wytwarzają.
3. W odniesieniu do rodzajów broni palnej niewytwarzanych przez jednostki, o których mowa w ust. 1,
specyfikacje techniczne mogą wydawać: Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej.
§ 3. 1. Jednostką upoważnioną do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia
cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, typu i modelu i nanoszenia na niej stosownych oznaczeń jest
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej "CLKP".
2. CLKP zatwierdza jedną specyfikację techniczną dla danego modelu broni palnej.
3. W razie przedstawienia CLKP do zatwierdzenia więcej niż jednej specyfikacji technicznej na dany model
broni palnej lub innej niż aktualnie obowiązująca, CLKP zatwierdza tę specyfikację, która zapewnia bardziej efektywny
sposób pozbawiania broni palnej cech użytkowych. W tym przypadku CLKP anuluje zatwierdzoną wcześniej
specyfikację techniczną, o czym zawiadamia podmiot, który ją uzyskał.
§ 4. 1. Posiadacz broni palnej, przekazując broń do jednostki uprawnionej do pozbawienia cech użytkowych,
okazuje pozwolenie na broń.
2. Przyjęcie broni palnej do pozbawienia cech użytkowych potwierdza się na piśmie.
§ 5. Podmiot uprawniony do pozbawienia broni palnej cech użytkowych:
1) może powierzać czynności związane z pozbawianiem broni palnej cech użytkowych wyłącznie pracownikom, którzy
spełniają wymagania określone w art. 22 ustawy, o której mowa w § 2 ust.1;
2) prowadzi ewidencję broni palnej przekazanej w celu pozbawienia cech użytkowych. Do prowadzenia ewidencji
stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 2
ust.1;
3) przechowuje broń palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych w pomieszczeniach magazynowych
spełniających warunki określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa w § 2
ust. 1.
§ 6. 1. Broń palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych poddaje się następującym zmianom
polegającym na:
1) uniemożliwieniu właściwej współpracy każdej istotnej części broni palnej pozbawionej cech użytkowych z
odpowiednimi istotnymi częściami broni palnej takiego samego rodzaju, typu i modelu niepozbawionej cech
użytkowych;
2) uniemożliwieniu właściwego zadziałania układu uderzeniowego, odpalającego ładunek miotający naboju zarówno
po uruchomieniu mechanizmu spustowego, jak i w inny sposób;
3) uniemożliwieniu załadowania naboju dowolnej konstrukcji i kalibru do komory nabojowej w lufie lub komór
nabojowych w bębnie nabojowym;
4) uniemożliwieniu przemieszczania się pocisku wzdłuż całej długości lufy lub elementu ją zastępującego;
5) wykonaniu w tylnej części przewodu lufy przelotowych otworów o przekroju co najmniej dwa razy większym niż
przekrój wewnętrzny lufy.
2. Przy wykonywaniu wymaganych zmian należy:
1) stosować technologie napawania materiałem twardszym niż stosowany do wykonania zasadniczego elementu
istotnej części broni;
2) w przypadku konieczności wiercenia otworów pod kołki zaślepiające, należy wiercić je mimośrodowo w stosunku
do zaślepianych otworów roboczych; jeżeli jest to technicznie możliwe, otwory pod kołki powinny być nieprzelotowe;
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3) stosować stalowe kołki zaślepiające o większej twardości niż materiał, z którego wykonano zasadnicze elementy
istotnej części broni;
4) stosowane połączenia na wcisk powinny wymagać do ich rozłączenia możliwie największych sił.
§ 7. Podmiot uprawniony do pozbawienia broni palnej cech użytkowych przekazuje egzemplarz broni palnej do
potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania wraz z dokumentem, w którym
stwierdza, że broń palna została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z właściwą specyfikacją techniczną, dołączając
dowód dokonania opłaty za dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych broni palnej.
§ 8. CLKP dokonuje oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych broni palnej w terminie
nieprzekraczającym 30 dni od daty przekazania broni wraz z dokumentem i dowodem, o których mowa w § 7.
§ 9. 1. W przypadku potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej CLKP nanosi w sposób trwały na
powierzchniach zewnętrznych wszystkich istotnych części broni oznaczenia, których wzór stanowi załącznik do
rozporządzenia. Miejsce i technika naniesienia oznaczenia zależna jest od konstrukcji i materiału, z którego jest
wykonana dana część broni palnej.
2. O potwierdzeniu pozbawienia cech użytkowych broni palnej CLKP zawiadamia podmiot, który zlecił
dokonanie potwierdzenia prawidłowości pozbawienia broni palnej cech użytkowych, informując o możliwości
odebrania broni palnej w terminie 30 dni. Do broni palnej dołącza się dokument potwierdzający pozbawienie cech
użytkowych.
3. Wyciąg z dokonanego zapisu w ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych przesyła się do organu,
w którym broń palna była zarejestrowana dotychczas, celem wykreślenia danej jednostki broni palnej z ewidencji broni
palnej.
§ 10. 1. W przypadku niepotwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej przedstawionej do
oceny, CLKP zawiadamia o tym podmiot zlecający dokonanie potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech
użytkowych.
2. Odmowę potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej uzasadnia się. W uzasadnieniu, jeżeli jest
to możliwe, powinien być wskazany zakres dodatkowych prac niezbędnych do uznania, iż dany egzemplarz broni
palnej został pozbawiony cech użytkowych.
3. Kolejne zgłoszenie do potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych tej samej jednostki broni palnej jest
traktowane jako nowe zgłoszenie.
§ 11. Ewidencja broni palnej pozbawionej cech użytkowych prowadzona w CLKP zawiera następujące
informacje:
1) numer ewidencyjny broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
2) rodzaj, typ, model, kaliber oraz indywidualne oznaczenie identyfikacyjne broni palnej;
3) dane identyfikacyjne właściciela broni palnej, który zdecydował o pozbawieniu jej cech użytkowych:
a) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania,
b) w przypadku osób prawnych - nazwę firmy, numer identyfikacyjny REGON i adres siedziby;
4) datę potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych broni palnej i naniesienia na jej istotne elementy wymaganych
oznaczeń;
5) nazwę, numer identyfikacyjny REGON i adres jednostki wykonującej czynności związane z pozbawieniem cech
użytkowych broni palnej;
6) dane organu, w którym była zarejestrowana dana jednostka broni palnej przed pozbawieniem jej cech użytkowych.
§ 12. 1. Opłata za wydanie specyfikacji technicznej wynosi 70 zł. Podmiot, który wydał specyfikację, może
pobrać opłatę w wysokości niższej.
2. Opłata za dokonanie oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych wynosi 80 zł.
§ 13. Do czasu dokonania pierwszej rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych i potwierdzenia tego
faktu w karcie rejestracyjnej broni należy ją traktować jako broń palną, na którą wydano pozwolenie.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej.

Dyrektywa Rady z dnia 18 czerwca 1991 r.
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG)
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,
uwzględniając wniosek Komisji [1], we współpracy z Parlamentem Europejskim [2], uwzględniając opinię Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego [3],
a także mając na uwadze, co następuje: ………………………
ROZDZIAŁ 1
Zakres
Artykuł 1
1. Do celów niniejszej dyrektywy "broń" oraz "broń palna" posiadają znaczenia przypisane im w załączniku I. Broń palna jest
sklasyfikowana i zdefiniowana w sekcji II tego załącznika.
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2. Do celów niniejszej dyrektywy "sprzedawca" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, której zawód lub działalność
gospodarcza polega w całości lub w części na produkcji, handlu, wymianie, wypożyczaniu, naprawie lub przeróbce broni palnej.
3. Do celów stosowania niniejszej dyrektywy osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania kraju wskazanego w adresie
znajdującym się w dokumencie poświadczającym miejsce zamieszkania, takim jak paszport lub dowód tożsamości, które
przedstawia się władzom Państwa Członkowskiego lub sprzedawcy podczas kontroli posiadania lub przy nabywaniu broni.
4. "Europejska karta broni palnej" jest dokumentem wydawanym przez władze Państwa Członkowskiego na wniosek osoby
wchodzącej w posiadanie i użytkowanie broni palnej zgodnie z prawem. Jest ona ważna maksymalnie przez okres pięciu lat.
Okres ważności może być przedłużony. W przypadku broni palnej zaklasyfikowanej do kategorii D maksymalny okres ważności
dokumentu wynosi dziesięć lat. Zawiera on informacje wymienione w załączniku II. "europejska karta broni palnej" jest
dokumentem niezbywalnym, na którym jest wskazana broń palna posiadana i użytkowana przez posiadacza karty. Karta ta musi
zawsze znajdować się w posiadaniu osoby używającej broni palnej. Zmiany dotyczące posiadania lub charakterystyki broni
palnej oraz zagubienie i kradzież broni palnej wskazuje się w karcie.
Artykuł 2
1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego dotyczących noszenia broni,
myślistwa i strzelectwa sportowego.
2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nabywania ani posiadania broni i amunicji, zgodnie z prawem krajowym, przez
siły zbrojne, policję, władze publiczne oraz przez kolekcjonerów i jednostki zajmujące się kulturalnymi i historycznymi
aspektami broni, uznanymi za takie przez Państwo Członkowskie, na którego terytorium się znajdują. Nie ma ona również
zastosowania do handlowych transferów broni i amunicji wojennej.
Artykuł 3
Państwa Członkowskie mogą w swym ustawodawstwie uchwalić przepisy surowsze niż przewidziane w niniejszej dyrektywie, z
zastrzeżeniem praw przyznanych osobom mającym miejsce zamieszkania w Państwach Członkowskich określonych w art. 12
ust. 2.
ROZDZIAŁ 2
Harmonizacja ustawodawstwa dotyczącego broni palnej
Artykuł 4
Przynajmniej w odniesieniu do kategorii A i B, każde Państwo Członkowskie warunkuje wykonywanie przez sprzedawcę jego
działalności na swoim terytorium uzyskaniem pozwolenia przynajmniej w oparciu o kontrolę jego rzetelności prywatnej i
zawodowej. W przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby, która kieruje przedsiębiorstwem. W odniesieniu do
kategorii C i D każde Państwo Członkowskie, które nie warunkuje wykonywania przez sprzedawcę jego działalności uzyskaniem
pozwolenia, uzależni jej wykonywanie od złożenia oświadczenia.
Każdy sprzedawca prowadzi rejestr, w którym odnotowane są informacje dotyczące wszystkich rodzajów broni palnej
sklasyfikowanych w kategoriach A, B lub C, uzyskanych lub sprzedanych przez niego, zawierający dane szczegółowe
umożliwiające identyfikację broni, w szczególności typ, marka, model, kaliber i numer seryjny oraz nazwy i adresy dostawcy i
osoby nabywającej broń. Państwa Członkowskie regularnie kontrolują stosowanie się sprzedawcy do tych wymogów.
Sprzedawca przechowuje rejestr przez okres pięciu lat, nawet w wypadku zaprzestania działalności.
Artykuł 5
Bez uszczerbku dla przepisów art. 3, Państwa Członkowskie zezwalają na nabywanie i posiadanie broni palnej sklasyfikowanej
w kategorii B wyłącznie osobom, które przedstawią ważną przyczynę i które:
a) ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem myślistwa i strzelectwa sportowego;
b) nie stanowią zagrożenia dla samych siebie, dla porządku publicznego ani dla bezpieczeństwa publicznego.
Bez uszczerbku dla przepisów art. 3, Państwa Członkowskie zezwalają na posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w kategoriach
C i D wyłącznie osobom spełniającym warunki wymienione w lit. a) akapit pierwszy.
Państwa Członkowskie mogą wycofać pozwolenie na posiadanie broni palnej, jeżeli którykolwiek z warunków wymienionych w
lit. b) akapit pierwszy przestanie być spełniany.
Państwa Członkowskie nie mogą zabronić osobie zamieszkującej na ich terytorium posiadania broni, która została nabyta w
innym Państwie Członkowskim, chyba że zabraniają nabywania tej samej broni na swym terytorium.
Artykuł 6
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe czynności w celu zakazania nabywania i posiadania broni palnej i amunicji
sklasyfikowanej w kategorii A. W szczególnych przypadkach właściwe władze mogą wydać pozwolenie na taką broń palną i
amunicję, gdy nie jest to sprzeczne z bezpieczeństwem publicznym i porządkiem publicznym.
Artykuł 7
1. Nie można nabywać broni palnej sklasyfikowanej w kategorii B na terytorium Państwa Członkowskiego, chyba że uzyska się
w tym celu stosowne pozwolenie od tego Państwa Członkowskiego.
Pozwolenie tego rodzaju nie może zostać wydane osobie mającej miejsce zamieszkania w innym Państwie Członkowskim bez
uprzedniej zgody tego państwa.
2. Nie można posiadać broni palnej sklasyfikowanej w kategorii B na terytorium Państwa Członkowskiego, chyba że to Państwo
Członkowskie wyda w tym celu stosowne pozwolenie. Jeśli osoba, która uzyska takie pozwolenie, jest ma miejsce zamieszkania
w innym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie zostaje stosownie poinformowane.
3. Pozwolenie na nabycie oraz pozwolenie na posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w kategorii B może przyjąć formę
pojedynczej decyzji administracyjnej.
Artykuł 8
1. Nie jest dozwolone posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C, chyba że jej posiadanie zostało ujęte w
oświadczeniu przekazanym władzom Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się ta broń palna.
Państwa Członkowskie przewidują obowiązkowe oświadczenie dotyczące wszelkiej broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C,
która znajduje się obecnie na ich terytorium, a nie została uprzednio określona w oświadczeniu, w ciągu roku od wejścia w życie
przepisów prawa krajowego transponujących niniejszą dyrektywę.
2. Każdy sprzedawca lub osoba prywatna informuje władze Państwa Członkowskiego o każdym fakcie dysponowania lub
przekazania broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C, który ma miejsce na jego terytorium, podając dane szczegółowe, za
pomocą których można zidentyfikować broń palną oraz osobę ją nabywającą. Jeśli nabywca takiej broni palnej ma miejsce
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zamieszkania w innym Państwie Członkowskim, nabywca broni oraz Państwo Członkowskie, na którego terytorium transakcja
miała miejsce, informują zainteresowane Państwo Członkowskie o nabyciu broni.
3. Jeżeli Państwo Członkowskie zakazuje lub warunkuje nabywanie i posiadanie na swym terytorium broni palnej
sklasyfikowanej w kategoriach B, C i D od uzyskania właściwego pozwolenia, poinformuje o tym inne Państwa Członkowskie,
które naniosą wyraźne oświadczenie na ten temat, na każdą wydawaną przez nie, na ten rodzaj broni, europejską kartę broni
palnej, zgodnie z art. 12 ust. 2.
Artykuł 9
1. Zezwala się na przekazywanie broni palnej sklasyfikowanej w kategoriach A, B lub C osobie, która nie ma miejsca
zamieszkania w danym Państwie Członkowskim, jeśli jest ono zgodne z wymogami przewidzianymi w art. 6, 7 i 8:
- w przypadku gdy zgodnie z art. 11, nabywca uzyskał pozwolenie na dokonanie transferu do państwa jego zamieszkania,
- w przypadku gdy nabywca przedkłada pisemne oświadczenie poświadczającą i uzasadniającą jego zamiar posiadania broni
palnej w Państwie Członkowskim, w którym ta broń palna została nabyta pod warunkiem, że spełnia on warunki prawne
posiadania w tym Państwie Członkowskim.
2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na czasowe przekazanie broni palnej, zgodnie z ustanowionymi przez nie procedurami.
Artykuł 10
Przepisy dotyczące nabywania i posiadania amunicji są takie same, jak przepisy dotyczące posiadania broni palnej, do której
przeznaczona jest ta amunicja.
ROZDZIAŁ 3
Formalności dotyczące przepływu broni we Wspólnocie
Artykuł 11
1. Broń palna, bez uszczerbku dla przepisów art. 12, może być przewożona z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego
wyłącznie zgodnie z procedurą przewidzianą w poniższych ustępach. Przepisy te obejmują także transfer broni palnej przy
sprzedaży wysyłkowej.
2. W przypadku gdy broń palna ma zostać przewieziona do innego Państwa Członkowskiego, zainteresowana osoba, przed
dokonaniem transferu, przedstawia następujące dane szczegółowe Państwu Członkowskiemu, w którym znajduje się taka broń
palna:
- nazwiska i adresy osób: sprzedającej lub przekazującej broń palną oraz kupującej lub nabywającej ją lub, gdzie stosowne,
właściciela,
- adres, na który broń palna ma być wysłana lub transportowana,
- liczba sztuk broni palnej przeznaczonej do wysyłki lub transportu,
- dane szczegółowe umożliwiające identyfikację broni palnej oraz wskazanie, że ta broń palna poddana została kontroli zgodnie z
Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. dotyczącą wzajemnego uznawania znaków próbnych na broni strzeleckiej,
- środek transferu,
- datę wysyłki i przewidywaną datę przybycia przesyłki.
Informacje określone w dwóch powyższych tiret, nie muszą być przedstawione w przypadku gdy transfer ma miejsce między
pośrednikami.
Państwo Członkowskie bada warunki, na jakich ma zostać dokonany transfer, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa.
W przypadku gdy Państwo Członkowskie zezwala na taki transfer, wydaje ono licencję uwzględniającą wszystkie dane
szczegółowe określone w akapicie pierwszym. Licencja taka towarzyszy broni palnej do chwili jej dostarczenia do miejsca
przeznaczenia. Licencja ta jest przedstawiana na każde żądanie władz Państw Członkowskich.
3. W przypadku transferu broni palnej innej niż broń wojskowa, wyłączonej z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy
zgodnie z art. 2 ust. 2, każde Państwo Członkowskie może przyznać sprzedawcom prawo dokonywania transferów broni palnej z
jego terytorium do sprzedawcy mającego siedzibę w innym Państwie Członkowskim bez wcześniejszego pozwolenia
określonego w ust. 2. W tym celu wydaje ono pozwolenie ważne nie dłużej niż przez okres trzech lat, które może zostać w
każdym momencie zawieszone bądź wycofane na podstawie uzasadnionej decyzji. Dokument odwołujący się do tego
pozwolenia musi towarzyszyć przesyłce broni palnej do chwili dotarcia jej do miejsca przeznaczenia i być przedstawiany na
każde żądanie władz Państw Członkowskich.
Sprzedawca informuje władze Państwa Członkowskiego, z którego jest dokonywany transfer, o wszystkich danych
szczegółowych wymienionych w ust. 2 akapit pierwszy nie później niż w chwili dokonywania transferu.
4. Każde Państwo Członkowskie dostarcza pozostałym Państwom Członkowskim wykaz broni palnej, której transfer na jego
terytorium jest możliwy bez konieczności wcześniejszego uzyskania pozwolenia.
Listy te są przekazywane sprzedawcom, którzy uzyskali zgodę na transfer broni palnej bez uprzedniego pozwolenia zgodnie z
procedurą przewidzianą w ust. 3.
Artykuł 12
1. Jeżeli nie stosuje się procedury przewidzianej w art. 11, posiadanie broni palnej w trakcie podróży przez dwa lub więcej
Państw Członkowskich jest niedozwolone, chyba że osoba podróżująca uzyska pozwolenie każdego z tych Państw
Członkowskich.
Państwa Członkowskie mogą wydać takie pozwolenie na jedną lub więcej podróży maksymalnie na okres jednego roku, z
możliwością jego przedłużania. Pozwolenia takie wpisuje się do europejskiej karty broni palnej, którą osoba podróżująca
przedstawia na każde żądanie władz Państw Członkowskich.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1, myśliwi, w odniesieniu do kategorii C i D, oraz strzelcy wyborowi, w odniesieniu do kategorii
B, C i D, mogą, bez uprzedniego pozwolenia, być w posiadaniu jednej lub większej liczby sztuk broni palnej sklasyfikowanej w
tych kategoriach w czasie podróży przez jedno lub więcej Państw Członkowskich w celu wykonywania swej działalności pod
warunkiem, że posiadają przy sobie europejską kartę broni palnej, w której wymieniona jest ta broń palna oraz, że są w stanie
uzasadnić powody podróży, w szczególności poprzez przedstawienie zaproszenia.
Jednakże odstępstwo to nie ma zastosowania do podróży do Państwa Członkowskiego, które zabrania nabywania i posiadania
broni palnej tego typu lub, które zgodnie z art. 8 ust. 3, wymaga w tym celu uzyskania pozwolenia. W takim przypadku do
europejskiej karty broni palnej wpisuje się wyraźne oświadczenie.
W kontekście sprawozdania określonego w art. 17, Komisja po konsultacji z Państwami Członkowskimi, oceni również rezultaty
stosowania akapitu drugiego, w szczególności w odniesieniu do porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego.
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3. Na podstawie umów dotyczących wzajemnego uznawania dokumentów krajowych, dwa lub więcej Państw Członkowskich
może określić bardziej elastyczne niż określone w niniejszym artykule uregulowania dotyczące przepływu broni palnej na ich
terytorium.
Artykuł 13
1. Każde Państwo Członkowskie przekazuje wszelkie przydatne informacje znajdujące się w jego posiadaniu, dotyczące
docelowych transferów broni palnej do Państwa Członkowskiego, na którego terytorium został dokonany taki transfer.
2. Wszelkie informacje, które Państwo Członkowskie otrzymuje w drodze procedur przewidzianych w art. 11 dla transferu broni
palnej oraz w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 dla nabywania i posiadania broni palnej przez osoby nieposiadające miejsca
zamieszkania, są przekazywane, nie później niż w momencie dokonywania transferu, Państwom Członkowskim będącym
miejscami przeznaczenia oraz, gdy stosowne, nie później niż w chwili dokonywania transferu, Państwom Członkowskim, przez
które dokonuje się tranzyt.
3. Państwa Członkowskie ustanawiają, najpóźniej do dnia 1 stycznia 1993 r., systemy wymiany informacji w celu stosowania
niniejszego artykułu. Informują one pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję o władzach krajowych odpowiedzialnych za
przekazywanie i otrzymywanie informacji oraz za stosowanie formalności określonych w art. 11 ust. 4.
Artykuł 14
Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie stosowne przepisy zakazujące wprowadzania na ich terytorium:
- broni palnej z wyłączeniem przypadków określonych w art. 11 i 12 oraz pod warunkiem spełnienia określonych w nich
wymogów,
- broni innej niż broń palna, jeśli dopuszczają to przepisy prawa krajowego zainteresowanego Państwa Członkowskiego.
ROZDZIAŁ 4
Przepisy końcowe
Artykuł 15
1. Państwa Członkowskie wzmacniają kontrole posiadania broni na zewnętrznych granicach Wspólnoty. W szczególności
zapewniają, by osoby podróżujące z państw trzecich i zamierzające udać się do innego Państwa Członkowskiego stosowały się
do art. 12.
2. Niniejsza dyrektywa nie wyklucza przeprowadzania kontroli przez Państwa Członkowskie lub przez przewoźnika w
momencie załadunku środka transportu.
3. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o sposobie, w jaki przeprowadzane są kontrole określone w ust. 1 i 2. Komisja
zbiera te informacje i udostępnia je wszystkim Państwom Członkowskim.
4. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji przepisy prawa krajowego, włącznie ze zmianami dotyczącymi nabywania i
posiadania broni, w przypadku gdy prawo krajowe jest bardziej surowe niż minimalna norma, jaką zobowiązane są przyjąć.
Komisja przekazuje takie informacje pozostałym Państwom Członkowskim.
Artykuł 16
Państwa Członkowskie wprowadzają kary za niestosowanie się do przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Kary
takie są odpowiednio wysokie, by wspierać zgodność z takimi przepisami.
Artykuł 17
W okresie pięciu lat od daty transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego, Komisja przedkłada Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie sytuacji wynikającej ze stosowania niniejszej dyrektywy, uzupełnione, jeśli
właściwe, o wnioski.
Artykuł 18
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy w odpowiednim czasie tak, aby środki przewidziane w niniejszej dyrektywie można wprowadzać w życie
nie później niż dnia 1 stycznia 1993 r. Powiadamiają one niezwłocznie Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie o
zastosowanych środkach.
Wymienione środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich
urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 19
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
-------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK I
I. Do celów niniejszej dyrektywy "broń" oznacza:
- każdą broń palną zgodnie z definicją w sekcji II niniejszego załącznika,
- broń inną niż broń palna zgodnie z definicją w ustawodawstwie krajowym.
II. Do celów niniejszej dyrektywy "broń palna" oznacza:
A. Każdy przedmiot, który zalicza się do poniższych kategorii, chyba że spełnia wymogi definicji, ale wyłączony jest z którejś z
przyczyn wymienionych w sekcji III.
Kategoria A - Broń palna niedozwolona
1. Wojskowe pociski wybuchowe i granatniki.
2. Automatyczna broń palna.
3. Broń palna ukryta pod postacią innego przedmiotu.
4. Amunicja z pociskami penetrującymi, wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski dla takiej amunicji.
5. Amunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz pociski dla takiej amunicji, oprócz broni dla myślistwa i
strzelectwa sportowego dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
Kategoria B – Broń palna, w przypadku której wymagane jest pozwolenie
1. Krótka broń palna półautomatyczna oraz repetująca.
2. Krótka broń palna jednostrzałowa z amunicją środkowego zapłonu.
3. Krótka broń palna jednostrzałowa z amunicją bocznego zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 28 cm.
4. Długa broń palna jednostrzałowa, której magazynek i komora mogą razem pomieścić ponad trzy naboje.
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5. Długa broń palna półautomatyczna, której magazynek i komora nie mogą razem pomieścić więcej niż trzy naboje w
przypadku gdy mechanizm ładujący jest wymienny lub w przypadku gdy nie jest pewne, czy broń tę można przerobić za pomocą
zwykłych narzędzi w broń, której magazynek i komora mogą pomieścić więcej niż trzy naboje.
6. Repetująca i półautomatyczna długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, której długość nie przekracza 60 cm.
7. Półautomatyczna broń palna dla użytku cywilnego, która jest podobna do broni z mechanizmami automatycznymi.
Kategoria C - Broń palna w przypadku której wymagane jest oświadczenie
1. Repetująca długa broń palna inna niż wymieniona w kategorii B pkt 6.
2. Długa broń palna z jednostrzałową lufą gwintowaną.
3. Półautomatyczna długa broń palna inna niż wymieniona w kategorii B pkt 4-7.
4. Jednostrzałowa krótka broń palna z amunicją bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 28 cm.
Kategoria D - Inna broń palna
Jednostrzałowa długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie.
B. Każdy istotny element takiej broni palnej:
Mechanizm zamkowy, komora oraz bębenek broni palnej, które będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni
palnej, w której są lub mają być osadzone.
III. Do celów niniejszego załącznika przedmioty, które odpowiadają definicji broni palnej nie są włączone w zakres tej definicji,
jeśli:
a) spowodowano, że są trwale niezdatne do użytku, poprzez zastosowanie procedur technicznych gwarantowanych przez
urzędowy organ lub uznaną przez taki organ;
b) służą alarmowaniu, sygnalizowaniu, ratowaniu życia, ubojowi zwierząt lub połowom ryb za pomocą harpuna oraz do celów
przemysłowych i technicznych pod warunkiem, że mogą być używane wyłącznie do wymienionych celów;
c) uznane są za broń zabytkową lub reprodukcje takiej broni, w przypadku gdy nie zostały włączone do poprzednich kategorii i
podlegają ustawodawstwu krajowemu.
Podczas koordynacji we Wspólnocie, Państwa Członkowskie mogą stosować swe przepisy krajowe w odniesieniu do broni
palnej wymienionej w tej sekcji.
IV. Do celów niniejszego załącznika określenie:
a) "krótka broń palna" oznacza broń palną z lufą, której długość nie przekracza 30 centymetrów lub której całkowita długość nie
przekracza 60 centymetrów;
b) "długa broń palna" oznacza każdą broń palną inną niż krótka broń palna;
c) "automatyczna broń palna" oznacza broń palną, która ładuje się automatycznie po każdorazowym wystrzeleniu naboju i która
może wystrzelić więcej niż jeden nabój przy jednym naciśnięciu spustu;
d) "półautomatyczna broń palna" oznacza broń palną, która ładuje się automatycznie po każdorazowym wystrzeleniu naboju i
która może wystrzelić tylko jeden nabój przy jednym naciśnięciu spustu;
e) "repetująca broń palna" oznacza broń palną, która po wystrzeleniu naboju może zostać ponownie naładowana ręcznie z
magazynka lub cylindra;
f) "jednostrzałowa broń palna" oznacza broń palną bez magazynka, którą ładuje się przed każdorazowym strzałem poprzez
ręczny załadunek naboju do komory lub wgłębienia na ładunek w części zamkowej lufy;
g) "amunicja z pociskami penetrującymi" oznacza amunicję do użytku wojskowego z pociskami osłoniętymi i posiadającymi
rdzeń penetrujący;
h) "amunicja z pociskami wybuchającymi" oznacza amunicję do użytku wojskowego z pociskami zawierającymi ładunek
eksplodujący przy uderzeniu;
i) "amunicja z pociskami zapalającymi" oznacza amunicję do użytku wojskowego z pociskami zawierającymi mieszaninę
chemiczną, która ulega zapaleniu przy kontakcie z powietrzem lub przy uderzeniu.
-------------------------------------------------ZAŁĄCZNIK II
EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ
Karta musi zawierać następujące sekcje:
a) tożsamość posiadacza;
b) identyfikacja broni lub broni palnej, łącznie z odnośnikiem do kategorii w rozumieniu niniejszej dyrektywy;
c) okres ważności karty;
d) sekcja na użytek Państwa Członkowskiego wydającego kartę (typ i odniesienia dotyczące pozwolenia itd.);
e) sekcja na wpisy innych Państw Członkowskich (pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium itd.);
f) oświadczenia:
"Prawo podróżowania do innego Państwa Członkowskiego z jedną bądź większą liczbą sztuk broni palnej sklasyfikowanych w
kategoriach B, C lub D, wymienionych w niniejszej karcie wymaga uprzedniego uzyskania odpowiedniego pozwolenia
wydanego przez odwiedzane Państwo Członkowskie. To lub te pozwolenia mogą zostać odnotowane w niniejszej karcie.
Uprzednie pozwolenie wymienione powyżej, nie jest co do zasady konieczne w celu odbycia podróży z bronią palną
sklasyfikowaną w kategoriach C lub D, jeśli ma być wykorzystana w celach łowieckich oraz z bronią sklasyfikowaną w
kategoriach B, C lub D, jeśli ma być wykorzystana do strzelectwa sportowego, pod warunkiem, że podróżny posiada przy sobie
broń palną i może określić cel podróży."
W wypadku poinformowania pozostałych Państw Członkowskich przez dane Państwo Członkowskie, zgodnie z art. 8 ust. 3, że
posiadanie pewnych rodzajów broni palnej sklasyfikowanej w kategoriach B, C lub D jest niedozwolone lub wymaga
pozwolenia, dodaje się jedno z poniższych oświadczeń:
"Podróż do… (państwo(-a) przeznaczenia) z bronią palną… (identyfikacja) jest zakazana."
"Podróż do… (państwo/(-a) przeznaczenia) z bronią palną… (identyfikacja) wymaga uzyskania pozwolenia."

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/51/WE
z dnia 21 maja 2008 r.
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zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 95 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu,
a także mając na uwadze, co następuje:
……….PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
Zmiany w dyrektywie 91/477/EWG
W dyrektywie 91/477/EWG wprowadza się następujące zmiany:
1) w artykule 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do celów niniejszej dyrektywy »broń palna« oznacza każdą przenośną broń lufową, która miota, jest przeznaczona do
miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków w wyniku działania materiału
wybuchowego. Broń palna została sklasyfikowana w sekcji II załącznika I.
Do celów niniejszej dyrektywy przedmiot uznaje się za dający się przystosować do miotania jednego lub wielu pocisków
w wyniku działania materiału wybuchowego, jeżeli:
—
ma wygląd broni palnej, i
— ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonana, może być łatwo przerobiona we wspomnianym
celu.”;
b) dodaje się ustępy w brzmieniu:
„1a. Do celów niniejszej dyrektywy »część« oznacza jakikolwiek element lub część zamienną, zaprojektowane specjalnie
do broni palnej i zasadnicze dla jej funkcjonowania, w tym lufę, szkielet lub komorę zamkową, suwadło lub bębenek, trzon
lub zatrzask zamkowy, oraz jakiekolwiek urządzenie przeznaczone lub przystosowane do tłumienia hałasu
spowodowanego wystrzałem.
1b. Do celów niniejszej dyrektywy »istotny element« oznacza mechanizm zamkowy, komorę oraz bębenek broni palnej,
które będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni palnej, w której są lub mają być osadzone.
1c. Do celów niniejszej dyrektywy »amunicja« oznacza cały nabój lub jego komponenty, w tym łuski, spłonki, proch lub
pociski, używane w broni palnej, jeżeli komponenty te są również objęte wymogiem uzyskania zezwolenia w danym
państwie członkowskim.
1d. Do celów niniejszej dyrektywy »śledzenie historii« oznacza systematyczne śledzenie losów broni palnej oraz w miarę
możliwości jej części i amunicji od wytwórcy do nabywcy w celu udzielania właściwym organom państw członkowskich
pomocy w wykrywaniu, badaniu i analizowaniu procesów nielegalnego wytwarzania broni i nielegalnego obrotu bronią.
1e. Do celów niniejszej dyrektywy »pośrednik« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną niebędącą sprzedawcą, której
zawód lub działalność gospodarcza polega w całości lub w części na zakupie, sprzedaży lub organizowaniu transferu
broni.”;
c) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do celów niniejszej dyrektywy »sprzedawca« oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, której zawód lub działalność
gospodarcza polega w całości lub w części na wytwarzaniu, handlu, wymianie, wypożyczaniu, naprawie lub przeróbce
broni palnej, części i amunicji.”;
d) dodaje się ustępy w brzmieniu:
„2a. Do celów niniejszej dyrektywy »nielegalne wytwarzanie« oznacza wytwarzanie lub montowanie broni palnej, jej
części i elementów oraz amunicji:
(i) z podstawowych komponentów broni palnej będących przedmiotem nielegalnego obrotu;
(ii) bez zezwolenia wydanego zgodnie z art. 4 przez właściwy organ państwa członkowskiego, w którym ma miejsce
wytwarzanie bądź montaż;
(iii) bez oznakowania zmontowanej broni palnej podczas jej wytwarzania zgodnie z art. 4 ust. 1.
2b. Do celów niniejszej dyrektywy »nielegalny obrót« oznacza nabycie, sprzedaż, dostawę, przemieszczenie lub
przekazanie broni palnej, jej części lub amunicji z lub przez terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium
innego państwa członkowskiego, jeżeli żadne z zainteresowanych państw członkowskich nie wydało na to zezwolenia
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy lub jeżeli zmontowana broń palna nie jest oznakowana zgodnie z art. 4 ust. 1.”;
e) ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. »Europejska karta broni palnej« jest wydawana przez organy państwa członkowskiego na wniosek osoby nabywającej
i użytkującej broń palną zgodnie z prawem. Jest ona ważna maksymalnie przez okres pięciu lat, który może zostać
przedłużony i zawiera informacje wymienione w załączniku II. Jest ona niezbywalna i zawiera informacje na temat broni
posiadanej i wykorzystywanej przez posiadacza karty. Musi się ona zawsze znajdować w posiadaniu osoby używającej
broni palnej, a zmiany w stanie posiadania broni lub zmiany jej cech, a także jej utrata lub kradzież są wpisywane do
karty.”;
2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 4
1. Państwa członkowskie gwarantują, że broń palna lub jej istotna część wprowadzona na rynek została oznakowana i
zarejestrowana zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy albo że została pozbawiona cech użytkowych.
2. Do celów identyfikacji i śledzenia zmontowanej broni palnej państwa członkowskie:
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a) wymagają jednolitego oznakowania broni palnej przy jej wytwarzaniu, obejmującego nazwę wytwórcy, kraj lub miejsce
wytworzenia, numer serii i rok wytworzenia (jeśli nie został zawarty w numerze serii). Nie narusza to możliwości
umieszczenia znaku towarowego. Do tych celów państwa członkowskie mogą zdecydować o zastosowaniu przepisów
konwencji z dnia 1 lipca 1969 r. o wzajemnym uznawaniu oznakowania broni strzeleckiej; lub
b) utrzymują alternatywne, niepowtarzalne i łatwe do identyfikacji oznakowanie złożone z kodu cyfrowego lub
alfanumerycznego, umożliwiającego wszystkim państwom łatwą identyfikację kraju wytwarzania.
Oznakowanie umieszczane jest na jednym z istotnych elementów broni palnej, którego zniszczenie powodowałoby
bezużyteczność broni palnej.
Państwa członkowskie zapewniają oznakowanie każdego pojedynczego podstawowego opakowania pełnej amunicji poprzez
podanie nazwy wytwórcy, numeru identyfikacyjnego partii, kalibru i typu amunicji. Do tych celów państwa członkowskie mogę
zdecydować o zastosowaniu przepisów Konwencji z dnia 1 lipca 1969 r. o wzajemnym uznawaniu oznakowania broni
strzeleckiej.
Ponadto państwa członkowskie dbają o to, by w przypadku przekazywania broni palnej pochodzącej z zapasów rządowych do
stałego użytku cywilnego była ona opatrzona właściwym oznakowaniem umożliwiającym państwom łatwą identyfikację kraju
przekazującego.
3. Państwa członkowskie uzależniają wykonywanie przez sprzedawcę jego działalności na swoim terytorium od uzyskania
pozwolenia przynajmniej w oparciu o kontrolę jego rzetelności prywatnej i zawodowej oraz jego umiejętności. W przypadku
osoby prawnej kontrola ta dotyczy osoby, która kieruje przedsiębiorstwem.
4. Państwa członkowskie zapewniają utworzenie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2014 r. i prowadzenie skomputeryzowanego,
scentralizowanego lub zdecentralizowanego systemu rejestracji danych, gwarantującego upoważnionym organom dostęp do
systemów rejestracji danych obejmujących każdą sztukę broni palnej objętej niniejszą dyrektywą. W systemie rejestracji danych
zapisuje się i przechowuje przez okres nie krótszy niż 20 lat informacje o typie, marce, modelu, kalibrze, numerze seryjnym,
nazwie i adresie dostawcy oraz osobie nabywającej lub posiadającej broń palną.
W okresie prowadzenia działalności sprzedawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji obejmującej wszystkie rodzaje broni
palnej objęte niniejszą dyrektywą, którą otrzymali lub sprzedali, zawierającej dane szczegółowe umożliwiające identyfikację i
śledzenie historii broni palnej, w szczególności typ, markę, model, kaliber i numer seryjny oraz nazwy i adresy dostawców i osób
nabywających broń. Po zakończeniu prowadzenia działalności sprzedawca przekazuje ewidencję krajowym organom
odpowiedzialnym za system rejestracji, o którym mowa w pierwszym akapicie.
5. Państwa członkowskie gwarantują, że każdą broń palną można przyporządkować do obecnego posiadacza. Jednak w
odniesieniu do broni palnej sklasyfikowanej w kategorii D państwa członkowskie wprowadzają od dnia 28 lipca 2010 r.
odpowiednie środki śledzenia historii, w tym od 31 grudnia 2014 r. środki umożliwiające przyporządkowanie do obecnego
posiadacza broni palnej wprowadzonej na rynek po dniu 28 lipca 2010 r.”;
3) dodaje się artykuły w brzmieniu:
„Artykuł 4a
Bez uszczerbku dla art. 3 państwa członkowskie zezwalają na nabywanie i posiadanie broni palnej tylko osobom, które
otrzymały zezwolenie, lub – w odniesieniu do kategorii C lub D – osobom, które są specjalnie upoważnione do nabywania i
posiadania broni palnej zgodnie z prawem krajowym.
Artykuł 4b
Państwa członkowskie rozważają ustanowienie systemu regulującego działalność pośredników. System taki mógłby obejmować
jeden lub więcej środków, takich jak:
a)
wymóg rejestracji pośredników działających na ich terytorium;
b)

wymóg uzyskania licencji lub zezwolenia na prowadzenie działalności pośrednika.”;

4) artykuł 5 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 5
Bez uszczerbku dla art. 3 państwa członkowskie zezwalają na nabywanie i posiadanie broni palnej wyłącznie osobom, które
przedstawią ważną przyczynę i które:
a) ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem nabywania, innego niż w drodze zakupu, i posiadania broni palnej do celów
myślistwa i strzelectwa sportowego, pod warunkiem że w tym przypadku osoby poniżej 18 roku życia posiadają zgodę
rodziców lub są pod opieką rodzica lub osoby dorosłej posiadającej ważne pozwolenie na broń palną lub kartę łowiecką
lub znajdują się na terenie licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub innego zatwierdzonego ośrodka;
b) nie stanowią zagrożenia dla samych siebie, dla porządku publicznego lub dla bezpieczeństwa publicznego; wyrok
skazujący za popełnione umyślnie przestępstwo z użyciem przemocy uznaje się za element wskazujący na takie
zagrożenie.
Państwa członkowskie mogą wycofać pozwolenie na posiadanie broni palnej, jeżeli nie jest już spełniony którykolwiek z
warunków, na podstawie których zostało ono wydane.
Państwa członkowskie nie mogą zabronić osobie zamieszkującej na ich terytorium posiadania broni, która została nabyta w
innym państwie członkowskim, chyba że zabraniają nabywania takiej broni na swym terytorium.”;
5) w artykule 6 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„Państwa członkowskie zapewniają ścisłą kontrolę dozwolonego nabywania broni palnej, jej części i amunicji za pośrednictwem
środków komunikacji na odległość, określonych w art. 2 dyrektywy 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 maja
1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość , w odniesieniu do wszystkich osób z
wyjątkiem sprzedawców.
6) w artykule 7 dodaje się ustępy w brzmieniu:
„4. Państwa członkowskie mogą rozważyć wydanie osobom, które spełniają wymogi konieczne do wydania pozwolenia na broń
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palną, wieloletniego zezwolenia na nabywanie i posiadanie wszelkiej broni wymagającej pozwolenia, bez uszczerbku dla:
a)
obowiązku informowania właściwych organów o transferach;
b)

okresowej weryfikacji spełniania przez te osoby wymogów; oraz

c)
maksymalnych limitów posiadanej broni przewidzianych w prawie krajowym.
5. Państwa członkowskie przyjmują przepisy gwarantujące, że osoby posiadające pozwolenie na broń palną kategorii B wydane
na podstawie prawa krajowego w dniu 28 lipca 2008 r. nie muszą ubiegać się o zezwolenie lub pozwolenie na posiadaną broń
palną kategorii C lub D w związku z wejściem w życie dyrektywy 2008/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja
2008 r. (9) Jednak każdy kolejny transfer broni palnej kategorii C lub D podlega wymogowi uzyskania lub posiadania przez
osobę otrzymującą transfer zezwolenia lub specjalnego upoważnienia do posiadania tej broni palnej zgodnie z prawem
krajowym.
7) w art. 11 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
„Przed datą transferu sprzedawca przekazuje organom państwa członkowskiego, z którego ma być dokonany transfer, wszystkie
informacje szczegółowe wymienione w ust. 2 akapit pierwszy. Organy te prowadzą kontrole, w razie potrzeby na miejscu, celem
sprawdzenia zgodności informacji przekazanych przez sprzedawcę z rzeczywistym charakterem transferu. Sprzedawca
przekazuje informacje w okresie dającym wystarczająco dużo czasu.”;
8) w art. 12 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„W drodze odstępstwa od ust. 1 myśliwi, w odniesieniu do kategorii C i D, oraz strzelcy sportowi, w odniesieniu do kategorii B,
C i D, mogą bez uprzedniego pozwolenia być w posiadaniu jednej lub więcej sztuk broni palnej w czasie podróży przez dwa lub
więcej państw członkowskich w celu wykonywania swej działalności, pod warunkiem że posiadają przy sobie europejską kartę
broni palnej, w której wymieniona jest ta broń, oraz że są w stanie uzasadnić powody podróży, w szczególności poprzez
przedstawienie zaproszenia lub innego dowodu działalności związanej z myślistwem lub strzelectwem sportowym w docelowym
państwie członkowskim.
Państwa członkowskie nie mogą uzależniać uznania europejskiej karty broni palnej od uiszczenia jakichkolwiek opłat.”;
9) artykuł 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W celu skutecznego zastosowania niniejszej dyrektywy państwa członkowskie dokonują regularnej wymiany informacji. W
tym celu do dnia 28 lipca 2009 r. Komisja powołuje grupę kontaktową ds. wymiany informacji w celu stosowania niniejszego
artykułu. Państwa członkowskie powiadamiają się wzajemnie oraz Komisję o organach odpowiedzialnych za przekazywanie i
otrzymywanie informacji oraz za wypełnianie obowiązków określonych w art. 11 ust. 4.”;
10) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 13a
1. Komisję wspiera komitet.
2. W odniesieniach do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r.
ustanawiającej warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (10), z uwzględnieniem przepisów jej
art. 8.
Okres wprowadzony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.
11) artykuł 16 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 16
Państwa członkowskie określają system sankcji stosowanych w przypadku niestosowania się do przepisów krajowych
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia ich stosowania. Sankcje
muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.”;
12) artykuł 17 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 17
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 28 lipca 2015 r. sprawozdanie ze stosowania niniejszej
dyrektywy, do którego w stosownych przypadkach dołącza wnioski.
Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 28 lipca 2012 r. sprawozdanie dotyczące możliwych
pozytywnych i negatywnych stron ograniczenia liczby kategorii broni palnej do dwóch (zakazane i dozwolone) z punktu
widzenia udoskonalenia funkcjonowania rynku wewnętrznego tych wyrobów poprzez ewentualne uproszczenie.
Komisja przedkłada do dnia 28 lipca 2010 r. sprawozdanie przedstawiające wnioski z badania kwestii wprowadzania na rynek
replik broni palnej w celu stwierdzenia, czy włączenie tych wyrobów do zakresu niniejszej dyrektywy jest możliwe i
pożądane.”;
13) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
a)
pierwsze tiret części I otrzymuje brzmienie:
„—
każdą broń palną określoną w art. 1 dyrektywy,”;
b) w części III wprowadza się następujące zmiany:
(i) litera a) otrzymuje brzmienie:
„a) stały się trwale niezdatne do użytku poprzez pozbawienie cech użytkowych, zapewniające, że wszystkie
podstawowe elementy broni nie nadają się trwale do użytku i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie lub
jakakolwiek zmiana w celu przywrócenia cech użytkowych w jakikolwiek sposób”;
(ii) po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie przyjmują przepisy dla weryfikacji przez właściwy organ środków pozbawiania broni
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palnej cech użytkowych, o których mowa w lit. a), w celu zagwarantowania, że zmiany wprowadzone do broni
palnej czynią ją nieodwracalnie nienadającą się do użytku. Państwa członkowskie przewidują w ramach
wspomnianej weryfikacji wydanie świadectwa lub innego dokumentu zaświadczającego, że broń palna została
pozbawiona cech użytkowych, lub zastosowanie w tym celu wyraźnie widocznego oznakowania broni palnej.
Zgodnie z procedurą określoną w art. 13a ust. 2 dyrektywy Komisja przedstawia wspólne wytyczne dotyczące
norm i technik pozbawiania cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych
nieodwracalnie nie nadaje się do użytku.”.
Artykuł 2
Transpozycja
1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy do dnia 28 lipca 2010 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich
urzędowej publikacji. Państwa członkowskie określają sposób dokonywania takiego odniesienia.
2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w dziedzinie objętej
niniejszą dyrektywą.
Artykuł 3
Wejście w życie
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu, dnia 21 maja 2008 r.
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