
Zestawienie przepisów  prawnych na potrzeby  teoretycznego egzaminu w Wydziale Postępowań 
Administracyjnych na pozwolenie kolekcjonerskie.
Materiały przygotowane przez Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni  www.lskb.pl

Bardzo ważne jest zanim przystąpisz do korzystania z niniejszych materiałów abyś upewnił się, że 
poniższe  przepisy są dalej w mocy prawnej. Aktualnych aktów prawnych szukaj między innymi na 
stronach - http://prawo.sejm.gov.pl/

Stan prawny aktualny na dzień: 11.02.2020

Art. 25. KK
Obrona konieczna
§ 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.

§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający 
na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub 
odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony
koniecznej było rażące.

§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub 
wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

Art. 26. KK
Stan wyższej konieczności - kolizja obowiązków
§ 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.

§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków 
tylko jeden może być spełniony.

Art. 263. 
Wyrób, handel lub posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia 
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§ 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.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji

§ 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. 
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. 
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 × 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 × 30 mm; odstęp 
między prętami w kracie ma nie przekraczać wymiarów 120 mm × 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
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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 BROŃ”, 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. 
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,
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.
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§ 8. 
1. Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach.

Rozporządzenie w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu
publicznego.

§ 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.

§ 3.
1. Amunicję przewozi się środkami transportu publicznego przy zachowaniu niezbędnych
wymogów bezpieczeństwa, wykluczających możliwości 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 amunicję 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.

WZORCOWY REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA STRZELNIC

§ 2
 Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)  strzelnica – obiekt przeznaczony do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych i 
rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,
2)  prowadzący strzelanie – osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania 
oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony 
Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 3
 Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic stanowi załącznik do rozporządzenia.

 Materiały opracowane przez - Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni - www.lskb.pl  
4/21

http://www.lskb.pl/


§ 4
Właściciel lub zarządca strzelnicy, na podstawie regulaminu określonego w § 3, jest obowiązany 
opracować regulamin strzelnicy, w którym może w szczególności określić dodatkowe warunki 
bezpieczeństwa, w tym także dla osób przebywających na strzelnicy.

Załącznik Wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic.

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Prowadzący strzelanie:
1) odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
2) wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - 

miejsce bezpiecznego pobytu,
3) prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres 

korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami
bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska 

strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie 

strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

1. Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi 
komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów 
dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeśli tak 
stanowi regulamin zawodów.

2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na 
polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w 
kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu 
strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
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7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach
strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1. Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez 
prowadzącego strzelanie.

2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać 
przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

4. Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający 
bezzwłocznie przerywają strzelanie.

5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz 
obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.

6. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.

7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub 
opiekunów.

U S T AWA
z dnia 21 maja 1999 r.

o broni i amunicji

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. 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;
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2) broń pneumatyczną;
3) miotacze gazu obezwładniającego;
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

a) 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,
b) broń cięciwową w postaci kusz,
c) 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.

Istotne części broni i amunicji

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.

Zakaz przeróbek broni

Art. 6. 
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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. (uchylony)

Ustawowe pojęcie broni palnej

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.

Europejska karta broni palnej

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.

Pojęcie broni pneumatycznej

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 zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku 
opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.
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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, (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.) 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.

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. (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.)

 Materiały opracowane przez - Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni - www.lskb.pl  
9/21

http://www.lskb.pl/


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.

3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

– dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania 
następujących rodzajów broni i amunicji do niej:
7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6. (
1)do celów ochrony osobistej:

a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach 
od 6 mm do 12 mm,

b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu 
w obwodzie przekraczającej 10 mA,

c) miotaczy gazu obezwładniającego;
2)do celów ochrony osób lub mienia:

a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygnałowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) 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:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) 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;)

broń szczególnie niebezpieczna

5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1 (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.), nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 (Świadectwo broni 
na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w:
1) 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;, 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, z wyłączeniem pozwolenia na broń do celów łowieckich;
4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli 

osób i bagażu.
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Amunicja szczególnie niebezpieczna

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.

Europejska karta broni palnej

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.

Wyłączenie obowiązku posiadania pozwolenia na broń.

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;
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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.

Decyzja w sprawie pozwolenia na broń, zaświadczenie uprawniające do nabycia broni.

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.

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;

Rejestracja Broni

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 (Art. 11. Pozwolenia na broń 
nie wymaga się w przypadku:

1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;
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;
7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej 

wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;
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8) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;
11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.).

4. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni 
albo w świadectwie broni.

Nabycie amunicji

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.

Obligatoryjne przesłanki odmowy wydania pozwolenia na broń

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 sierpnia1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), 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:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

b) skazanym 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.

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.

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.

Fakultatywne przesłanki odmowy wydania pozwolenia ma broń
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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(Właściwy organ Policji 
może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza
broni.);

2) obowiązek rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1 (Nabywca broni jest obowiązany 
zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia.);

3) obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w 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.);

4) obowiązek zawiadomienia o zmianie miejsca stałego pobytu, o którym mowa w 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.);

5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji oraz ich noszenia, o których
mowa w art. 32 (Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 
nieuprawnionych.).

2. Właściwy organ Policji może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, której cofnięto 
pozwolenie na broń na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ( 1 Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli 
osoba, której takie pozwolenie wydano:
4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.).

3. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie, która nie zdała egzaminu, 
o którym mowa w art. 16 ust. 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.).

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 (Pozwolenia na broń nie 
wydaje się osobom:
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 ( 2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), lub o znacznie ograniczonej sprawności 
psychofizycznej;
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;) , i potwierdzające, że mogą dysponować bronią, 
wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku.).

Obligatoryjne przesłanki cofnięcia pozwolenia na broń

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 ( Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub
wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.);

2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2–6 ( Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
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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:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) skazanym 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.);
3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w 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.);

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 (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 (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 2018 r. poz. 1878), 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;)i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu 
przez te podmioty.).

4. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, 
które stanowiły podstawę do jego wydania.

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 (Nabywca broni jest obowiązany 
zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa wart. 11 pkt 1, 4, 5, 
7, 8, 10 i 11.);

2) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeń 
lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 ust. 3–5 (Art. 15. 3. Osoba, która występuje z
podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi 
Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie 
należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2– 4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.
4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na
pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w
ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest 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 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm. 25) ), ubiegających się o 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.);

3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu, o 
którym mowa w art. 26 (Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą rejestracji, która 
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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.);

4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, o których mowa 
w art. 32 (Art. 32. 1. Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
nieuprawnionych.);
5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym mowa w art. 38 (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, uprawniaj);

6) zasady, o której mowa w art. 45 (Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość może 
być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.) ;

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.

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.

Uprawnienia policji i ZW do odebrania broni, amunicji i dokumentów

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 (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;
4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka

odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego.
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.),
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 (stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa 
publicznego:
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a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) skazanym 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.), 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.

Przesłanki zbycia broni i amunicji

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.

Skutek utraty uprawnień do posiadania broni lub unieważnienia karty rejestracyjnej

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 ( Dopuszcza się
zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni.).

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.

Obowiązek w razie utraty broni

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.

Obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu
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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.

Użyczenie Broni

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.

Zasady przechowywania i noszenia broni

Art. 32. 
1. Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 
nieuprawnionych.

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 kreślony, 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.

Zaświadczenie na przewóz broni wydane przez konsula RP

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.
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2. Przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez osoby inne 
niż specjalnie do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jest zakazane.

Przesyłanie broni i amunicji

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.

Przewóz broni i amunicji z państw nie będących członkami UE

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.

Uprzednia zgoda przewozowa

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.

Zasady dotyczące wywozu broni i amunicji za granicę

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.
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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.

Rozdział 5
Przepisy karne

Porzucenie broni – odpowiedzialność karna

Art. 50. 
Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy

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;

 Materiały opracowane przez - Łódzkie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni - www.lskb.pl  
20/21

http://www.lskb.pl/


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.
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