
 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r w sprawie 

egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się 

bronią (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 1756) określa zakres przedmiotowy teoretycznej części 

egzaminu. Obejmuje on znajomość przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz 

przepisów wydanych na jej postawie, jak również znajomość przepisów Kodeksu karnego dotyczących 

przestępstw związanych z bronią. 

Poniżej przedstawiono przykładowe pytania, które mogą być wykorzystywane do przeprowadzenia 

teoretycznej części egzaminu. 

WAŻNE ! 

Teoretyczną część egzaminy przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań.  

Każde z pytań posiada trzy sugerowane odpowiedzi, przy czym prawidłowa jest tylko jedna (test 

jednokrotnego wyboru).  

1. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego obrona konieczna to działanie w celu:    

2. Gdzie, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia 

oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  przechowuje się ewidencję posiadanej broni i amunicji ?      

3. Czy, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, dzieci mogą 

przebywać na terenie strzelnicy?                                

4. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic na strzelnicy 

zabrania się:       

5. W jaki sposób powinny być zlokalizowane zbudowane i zorganizowane strzelnice ?  

6. Czy  dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów pocztowych?  ) 

7. Kiedy osoby fizyczne mogą posługiwać się bronią, którą posiadają np. przedsiębiorcy, którzy uzyskali 

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia ?     

8. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji broń i amunicję należy przechowywać i nosić :    

9. Przywóz broni i amunicji z państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej przez 

obywateli polskich wymaga :   

10. Prowadzący strzelanie  w rozumieniu Rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu 

strzelnic odpowiada między innymi za :      

11. W jaki sposób, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  nosi się broń palną nieprzeznaczoną do ochrony 

osobistej?                        

12. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej 

pod wpływem:              

13. Kogo, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, można 

usunąć ze strzelnicy ?    

14. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic na strzelnicy w 

miejscu widocznym umieszcza się:     

15. W jakiej formie i kto zatwierdza regulamin strzelnic ?   

16. Kto wydaje zaświadczenie na przewóz broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?  

17. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze:    

18. Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu:    

19. W jakim czasie posiadacz broni od chwili stwierdzenia jej utraty zobowiązany jest zawiadomić o tym 

fakcie Policję ?    

20. Strzelnica w rozumieniu Rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic to ?           



 

 

21. Czyich poleceń, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, 

korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać?  

22. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie 

pozwolenia na broń na okaziciela, broń i amunicję przechowują w:         

23. Osoby posiadające broń i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, zgodnie z 

Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji,  mogą ją przechowywać w gablotach do przechowywania broni 

po spełnieniu między innymi takich warunków jak:            

24. Kto, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia 

oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  jest uprawnionymi do dokonywania wpisów w ewidencji?           

25. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, 

odpierając zamach polegający na:                 

26. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji,  wpisy w ewidencji nie mogą być:     

27. Istotnymi częściami amunicji są:  

28. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią palną jest:  

29. Za ważną przyczynę przy wydawaniu pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich w rozumieniu 

ustawy o broni i amunicji uważa się:    

30. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza:   

31. W jakim terminie i w jakiej formie zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest 

powiadomić o tym fakcie właściwy organ Policji ?   

32. Prowadzący strzelanie  w rozumieniu Rozporządzenia MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu 

strzelnic to ?       

33. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, broń i amunicję przechowuje się między innymi w:        

34. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, urządzenia do przechowywania broni posiadają deklarację 

zgodności z:               

35. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa przekroczenia granic stanu 

wyższej konieczności ten, kto ratując dobro chronione prawem poświęca:        

36. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, dane zawarte w ewidencji chroni się przed:            

37. Właściwy organ Policji odmawia wydania pozwolenia na broń osobie :   

38. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji co należy rozumieć przez pojęcie broń ?   

39. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:    

40. Noszeniem broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub 

pamiątkowych jest:    

41. W jakim czasie, kogo i w jakiej formie osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń 

podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest zobowiązana powiadomić o 

zmianie miejsca stałego pobytu ?  

42. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, za szkody 

powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada:  



 

 

43. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji,  broń na czas przechowywania ma:    

44. Jaką ewidencję, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, prowadzi podmiot posiadający broń i amunicję ?     

45. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego  stan wyższej konieczności to działanie w celu :       

46. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniając jej:  

47. Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie:    

48. Pozwolenie na broń, wydane do celów rekonstrukcji historycznych uprawnia do posiadania między 

innymi następujących rodzajów broni i amunicji do niej:    

49. Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody:     

50. W jaki sposób, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, na 

terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń ?   

51. Czy, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, zwierzęta 

mogą być wprowadzane na teren strzelnicy?     

52. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji,  w magazynie broni przechowuje się również broń i amunicję 

używaną w szczególności podczas:         

53. W jaki sposób, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  nosi się broń palną przeznaczoną do ochrony 

osobistej?                         

54. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a 

nawet odstąpić od jej wymierzenia w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności 

gdy:            

55. Rejestracji broni dokonują:    

56. Właściwy organ Policji między innymi cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 

wydano:     

57. Gdzie i kiedy, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, 

odbywa się wyjmowanie broni na strzelnicy ?  

58. Kiedy należy, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, 

przerwać strzelanie ?   

59. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, w przypadku braku możliwości przechowywania broni i 

amunicji w magazynie podczas zawodów sportowych, zgrupowań, szkoleń, wystaw oraz podczas 

realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych musi ona znajdować się:         

60. Jakim wymogom formalnym, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie 

przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, powinny odpowiadać karty 

ewidencji ?  

61. Kiedy sąd, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, w razie przekroczenia granic stanu wyższej 

konieczności nie zastosuje nadzwyczajnego złagodzenia kary lub nie odstąpi od jej wymierzenia?        

62. Za ważną przyczynę przy wydawaniu pozwolenia na broń do celów pamiątkowych w rozumieniu 

ustawy o broni i amunicji uważa się:    

63. Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres:  

64. Amunicję można nabywać na podstawie:     



 

 

65. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic wszelkich 

czynności związanych z obsługą broni na strzelnicy dokonuje się:   

66. W jaki sposób, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  przechowuje się amunicję do broni palnej ?              

67. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo 

amunicję lub nią handluje, podlega:    

68. Pozwolenie na broń, wydane do celów łowieckich uprawnia do posiadania między innymi 

następujących rodzajów broni i amunicji do niej:    

69. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej 

między innymi w postaci:    

70. Kiedy, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, rozpoczyna 

się strzelanie na strzelnicy ?     

71. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią palną alarmową jest:   

72. Pozwolenia na broń nie wymaga się między innymi w przypadku:    

73. Komu przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego ?     

74. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią pneumatyczną jest:   

75. Jakie czynności, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, 

należy wykonać po zakończeniu strzelania ? 

76. Co, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia 

oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  stanowi magazyn broni?   

77. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, 

która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega:   

78. Co w rozumieniu ustawy o broni i amunicji uważa się za broń lub amunicję ?   

79. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji Europejska karta broni palnej jest:   

80. Za ważną przyczynę przy wydawaniu pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia 

w rozumieniu ustawy o broni i amunicji uważa się:    

81. Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał w 

przypadku:   

82. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do tej broni przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość, w przypadku gdy nabywca posiada miejsce 

stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, a zbywca broni posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed wydaniem broni nabywca dostarcza zbywcy 

dokument w postaci:    

83. Komu, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, zgłasza się 

zakończenie strzelania na strzelnicy ?   

84. W jakich przypadkach nabywanie , posiadanie oraz zbywanie broni jest zabronione ?   

85. Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez:  

86. W rozumieniu ustawy o broni i amunicji bronią palną sygnałową jest:   

87. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do tej broni przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość, w przypadku gdy nabywca i zbywca broni 

posiadają miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed 

wydaniem broni nabywca dostarcza zbywcy dokument w postaci:   

88. Jaki dokument jest wymagany, jeżeli obywatel RP deklaruje zakup broni palnej lub amunicji w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej ?  



 

 

89. Gdzie i w jakim kierunku, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu 

strzelnic, odbywa się wyłącznie strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy ?  

90. Magazyn broni,  zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, stanowi pomieszczenie posiadające między 

innymi:  

91. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji,  ewidencja posiadanej amunicji między innymi zawiera:   

92. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub 

amunicję, podlega:     

93. Popełnia wykroczenie i podlega wyłącznie karze grzywny osoba, która posiada broń nie mając przy 

sobie:    

94. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są:   

95. Pozwolenie na broń, wydane do celów ochrony osobistej uprawnia do posiadania między innymi 

następujących rodzajów broni i amunicji do niej:  

96. W przypadku, gdy osobie, która utraciła uprawnienia do posiadania broni lub której unieważniono 

kartę rejestracyjną broni pneumatycznej i nie dokonała zbycia broni i amunicji w terminie 30 dni  

należy:        

97. Jaki przedmiot w rozumieniu ustawy uznaje się za broń palną ?   

98. Za ważną przyczynę przy wydawaniu pozwolenia na broń do celów łowieckich w rozumieniu ustawy 

o broni i amunicji uważa się:  

99. Kto, kiedy i w jakiej formie może zakazać noszenia broni lub przemieszczania się z nią w stanie 

rozładowanym ?    

100. Wyłącznie karze areszt albo grzywny podlega, między innymi, kto:   

101. Co w rozumieniu ustawy o broni i amunicji jest amunicją ?    

102. Kiedy właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń ?    

103. Pozwolenie na broń, wydane do celów ochrony osób i mienia uprawnia do posiadania między 

innymi następujących rodzajów broni i amunicji do niej:    

104. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji co należy rozumieć przez pojęcie amunicja ?    

105. W jakim przypadku, między innymi operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono 

przesłanie broni palnej lub amunicji jest obowiązany posiadać zgodę przewozową oraz kopię 

uprzedniej zgody przewozowej : 

106. Kto, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, wydaje zgodę 

na wejście przed stanowisko strzeleckie ?  

107. Gdzie, osoby posiadające broń i amunicję, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. 

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,   przechowują broń 

i amunicję do tej broni?   

108. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, ewidencja wydawania/przyjmowania broni między innymi 

zawiera:                 

109. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub 

amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega:    

110. Za ważną przyczynę przy wydawaniu pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych w 

rozumieniu ustawy o broni i amunicji uważa się:    

111. Pozwolenia na broń między innymi nie wydaje się osobom:    



 

 

112. Cofnięcie pozwolenia na broń, dopuszczenia do posiadania broni oraz unieważnienie karty 

rejestracyjnej broni pneumatycznej następuje w drodze :  

113. Kto, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic, obowiązany 

jest przestrzegać na strzelnicy przepisów dotyczących postaw strzeleckich ? 

114. W jaki sposób, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, 

noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  nosi się broń palną?  

115. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji,  ewidencja wydawania/przyjmowania amunicji między innymi 

zawiera:                  

116. Pozwolenie na broń, wydane do celów szkoleniowych uprawnia do posiadania między innymi 

następujących rodzajów broni i amunicji do niej:  

117. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę 

posiadającą pozwolenie między innymi:    

118. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji przeróbki broni o których mowa w art. 6. 1. uważa się za:  

119. Miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać 

życiu lub zdrowiu tj. broń biała, broń cięciwowa w postaci kusz, przedmioty do obezwładniania osób 

za pomocą energii elektrycznej można posiadać na podstawie:    

120. Pozwolenie na broń, wydane do celów sportowych uprawnia do posiadania między innymi 

następujących rodzajów broni i amunicji do niej:    

121. Kto prowadzi i aktualizuje wykaz lekarzy upoważnionych i psychologów upoważnionych do 

przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych:    

122. Gdzie może być używana broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na odległość 

przeznaczona do celów szkoleniowych i sportowych ?    

123. Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega :     

124. Kto, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia 

oraz ewidencjonowania broni i amunicji,  przechowuje klucze do magazynu broni?  

125. Pozwolenie na broń nie może być wydane, z zastrzeżeniem 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, na broń szczególnie 

niebezpieczną między innymi w postaci:   

126. Za ważną przyczynę przy wydawaniu pozwolenia na broń do celów szkoleniowych w rozumieniu 

ustawy o broni i amunicji uważa się:    

127. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej przywożący broń i  amunicję z państw niebędących członkami 

Unii Europejskiej przekraczając zewnętrzną granicę Unii zobowiązane są do:    

128. Jeżeli w ustawie o broni i amunicji jest mowa o państwach członkowskich Unii Europejskiej należy 

przez to rozumieć również:     

129. Pozwolenie na broń, karta rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karta 

rejestracyjna broni pneumatycznej są wydawane na czas:  

130. Osoby, które posiadają  broń  w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej, zgodnie z 

Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, przechowują ją w pomieszczeniu dodatkowo wyposażonym 

między innymi w :  

131. Co w rozumieniu ustawy o broni i amunicji jest zgodą przewozową ?    

132. Kiedy przewożenie broni i amunicji jest dopuszczalne środkami transportu publicznego ?   



 

 

133. Czy wydawanie broni i amunicji z magazynu broni i jej zdawanie podlega rejestracji, jeżeli tak to w 

jakiej dokumentacji?  

134. Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie:    

135. Jakiej broni i amunicji do takiej broni można użyczać osobie posiadającej pozwolenie na broń 

wydane w takich samych celach jaki posiada użyczający ?    

136. Za ważną przyczynę przy wydawaniu pozwolenia na broń do celów sportowych w rozumieniu 

ustawy o broni i amunicji uważa się:    

137. Pozwolenie na broń, wydane do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych uprawnia do posiadania 

między innymi następujących rodzajów broni i amunicji do niej:    

138. W jakim terminie od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, 

dopuszczenia do posiadania broni lub unieważnienia karty rejestracyjnej broni, osoba ta jest 

zobowiązana zwrócić dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni i amunicji do 

właściwego organu Policji ?    

139. Co w rozumieniu ustawy o broni i amunicji jest uprzednią zgodą przewozową ?    

140. Przez pozbawienie cech użytkowych broni palnej w sposób trwały rozumie się ?  

141. Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie:    

142. Zgodnie z jaką specyfikacją można pozbawić broń palną w sposób trwały cech użytkowych ?  

143. Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji,  ewidencja posiadanej broni między innymi zawiera:  

144. Pozwolenie na broń na okaziciela zwane „świadectwem broni” oraz legitymacja osoby dopuszczonej 

do posiadania broni wydawane jest przez:   

145. Kto w rozumieniu ustawy o broni i amunicji jest uprawniony do pozbawienia cech użytkowy broni 

palnej ?  

 


