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Art. 14. 1. Przepis art. 7 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w odniesieniu do byd∏a traci moc z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
2. Przepis art. 9 ust. 10 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, traci
moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
3. Przepis art. 29 ust. 4a, 4b, 5 i 5a ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
4. Przepis art. 29 ust. 3 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, traci
moc z dniem 31 grudnia 2007 r.
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1) przepisu art. 1 pkt 3 lit. a pierwsze tiret, który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;
2) przepisów art. 1 pkt 3 lit. d oraz lit. e, pkt 23 lit. b,
pkt 31 lit. c oraz lit. d, które wchodzà w ˝ycie
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej;
3) przepisu art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczàcym art. 7
ust. 5b pkt 2, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.;
4) przepisów art. 1 pkt 20 lit. b oraz pkt 21 w zakresie
dotyczàcym art. 29b i 29c, które wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;
5) przepisu art. 1 pkt 21 w zakresie dotyczàcym
art. 29a, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2008 r.;
6) przepisu art. 8, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 14 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rzàdu
Art. 1. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 po wyrazie „nabywania,” dodaje si´ wyraz
„rejestracji,”;
2) w art. 3 w pkt 1 po wyrazach „Agencji Wywiadu,”
dodaje si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”;
3) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Istotnymi cz´Êciami broni palnej i pneumatycznej sà: szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz b´ben nabojowy.”;
4) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Broƒ palna mo˝e zostaç pozbawiona
w sposób trwa∏y cech u˝ytkowych
przez uprawnionego przedsi´biorc´,
zgodnie ze specyfikacjà technicznà
okreÊlajàcà szczegó∏owo sposób pozbawiania cech u˝ytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, zwanà dalej
„specyfikacjà technicznà”, wydanà
przez jednostk´ uprawnionà i zatwierdzonà przez jednostk´ uprawnionà do
potwierdzania pozbawienia broni palnej cech u˝ytkowych.
2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwa∏y cech u˝ytkowych, zwane dalej „pozbawieniem cech u˝ytkowych”,

rozumie si´ pozbawienie cech u˝ytkowych wszystkich istotnych cz´Êci broni
palnej w taki sposób, by mimo dzia∏ania spr´˝onych gazów, powstajàcych
na skutek spalania materia∏u miotajàcego, nie by∏a zdolna do wystrzelenia
pocisku lub substancji z lufy albo elementu jà zast´pujàcego oraz do wywo∏ania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech u˝ytkowych bez podj´cia czynnoÊci specjalistycznych nie by∏o mo˝liwe.
3. Uprawnionym przedsi´biorcà do pozbawiania cech u˝ytkowych jest przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania broni,
w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007).
4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech u˝ytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny zgodnoÊci pozbawienia cech u˝ytkowych z odpowiednià specyfikacjà technicznà. Po-
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twierdzenie pozbawienia cech u˝ytkowych odnotowuje si´ w ewidencji broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych, prowadzonej przez t´ jednostk´.
5. Broƒ palnà pozbawionà cech u˝ytkowych oznakowuje si´ w sposób wskazujàcy, ˝e zosta∏a ona pozbawiona tych
cech.
6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech u˝ytkowych oraz dokonanie oceny zgodnoÊci pozbawienia
cech u˝ytkowych z odpowiednià specyfikacjà technicznà jest odp∏atne.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) tryb potwierdzania pozbawienia
cech u˝ytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech u˝ytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o której mowa
w ust. 4,
2) jednostki uprawnione do:
a) wydawania specyfikacji technicznych,
b) potwierdzania pozbawienia cech
u˝ytkowych oraz zatwierdzania
specyfikacji technicznej,
3) sposób post´powania z bronià palnà
przekazanà w celu pozbawienia cech
u˝ytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia
pozbawienia cech u˝ytkowych przez
uprawnione jednostki do:
a) pozbawiania cech u˝ytkowych,
b) wydawania specyfikacji technicznych,
c) potwierdzania pozbawienia cech
u˝ytkowych,
4) stawki odp∏atnoÊci za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodnoÊci pozbawienia cech u˝ytkowych z odpowiednià specyfikacjà
technicznà.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, majàc na wzgl´dzie wymogi bezpieczeƒstwa i okreÊlajàc:
1) tryb potwierdzania pozbawienia
cech u˝ytkowych i sposób znakowania broni pozbawionej cech u˝ytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o której mowa
w ust. 4:
a) wprowadzi wymóg przedstawienia jednostce uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech
u˝ytkowych dokumentu wystawionego przez jednostk´ uprawnionà do pozbawiania cech u˝ytkowych stwierdzajàcego, ˝e broƒ
palna zosta∏a pozbawiona cech
u˝ytkowych zgodnie ze specyfikacjà technicznà,
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b) mo˝e wprowadziç odr´bny tryb
potwierdzania pozbawienia cech
u˝ytkowych w odniesieniu do pojedynczych egzemplarzy broni
palnej oraz partii tej broni,
c) ustali wymagania, jakim powinno
odpowiadaç oznakowanie umieszczone na broni palnej pozbawionej
cech u˝ytkowych, w szczególnoÊci
umo˝liwiajàce identyfikacj´ jednostki uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech u˝ytkowych oraz egzemplarza broni,
d) uwzgl´dni koniecznoÊç umieszczenia w ewidencji, o której mowa
w ust. 4, informacji jednoznacznie
identyfikujàcych dany egzemplarz
broni palnej pozbawionej cech
u˝ytkowych oraz uprawnionà jednostk´, która pozbawi∏a t´ broƒ
cech u˝ytkowych,
2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych —
wska˝e rodzaje broni palnej, w odniesieniu do których dana jednostka
b´dzie w∏aÊciwa do wydawania specyfikacji technicznej, z uwzgl´dnieniem posiadanego przez t´ jednostk´ wyposa˝enia badawczego i doÊwiadczenia w zakresie dotyczàcym
w∏aÊciwego rodzaju broni, tak by do
wydawania specyfikacji technicznej
do danego rodzaju, typu i modelu
broni by∏a uprawniona jedna jednostka,
3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech u˝ytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji
technicznej co do sposobów pozbawiania cech u˝ytkowych broni palnej
danego rodzaju, typu i modelu —
wska˝e rodzaje, typy i modele broni
palnej, w odniesieniu do których dana jednostka b´dzie w∏aÊciwa, przy
czym uwzgl´dni warunki w zakresie
wyposa˝enia technicznego tej jednostki pozwalajàcego stwierdziç, czy
pozbawienie broni cech u˝ytkowych
nastàpi∏o zgodnie ze specyfikacjà
technicznà, oraz warunki dotyczàce
kwalifikacji osób wykonujàcych
czynnoÊci zwiàzane bezpoÊrednio
z potwierdzaniem pozbawienia cech
u˝ytkowych,
4) sposób post´powania z bronià palnà
przekazanà do pozbawienia cech
u˝ytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia
pozbawienia cech u˝ytkowych przez
jednostki uprawnione do: pozbawiania broni palnej cech u˝ytkowych,
wydawania specyfikacji technicznych oraz potwierdzania pozbawie-
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nia cech u˝ytkowych — uwzgl´dni
specyfik´ podejmowanych w tych
jednostkach czynnoÊci oraz takà organizacj´ tych czynnoÊci, w tym
przechowywania broni palnej, aby
dost´p do broni palnej by∏ ograniczony wy∏àcznie do osób bezpoÊrednio wykonujàcych te czynnoÊci,
5) stawki odp∏atnoÊci za wydanie specyfikacji technicznej oraz dokonanie
oceny zgodnoÊci pozbawienia cech
u˝ytkowych z odpowiednià specyfikacjà technicznà — uwzgl´dni przeci´tne koszty badaƒ i czynnoÊci zwiàzanych z wydaniem specyfikacji
technicznej dotyczàcej danego rodzaju, typu i modelu broni palnej
oraz dokonaniem oceny zgodnoÊci
pozbawienia cech u˝ytkowych z odpowiednià specyfikacjà technicznà,
w∏àcznie z kosztem znakowania broni.”;
5) w art. 7:
a) kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem oraz
dodaje si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 2.”,
b) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1 oraz
dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W rozumieniu ustawy bronià palnà sygna∏owà jest urzàdzenie wielokrotnego u˝ycia,
które w wyniku dzia∏ania spr´˝onych gazów,
powstajàcych na skutek spalania materia∏u
miotajàcego, jest zdolne do wystrzelenia
z lufy o kalibrze nie mniejszym ni˝ 25 mm
substancji w postaci ∏adunku pirotechnicznego celem wywo∏ania efektu wizualnego
lub akustycznego.
3. W rozumieniu ustawy bronià palnà alarmowà jest urzàdzenie wielokrotnego u˝ycia,
które w wyniku dzia∏ania spr´˝onych gazów,
powstajàcych na skutek spalania materia∏u
miotajàcego, wywo∏uje efekt akustyczny,
a wystrzelona z lufy lub elementu jà zast´pujàcego substancja razi cel na odleg∏oÊç nie
wi´kszà ni˝ 1 metr.”;
6) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. W rozumieniu ustawy bronià pneumatycznà jest niebezpieczne dla ˝ycia lub zdrowia
urzàdzenie, które w wyniku dzia∏ania spr´˝onego gazu jest zdolne do wystrzelenia
pocisku z lufy lub elementu jà zast´pujàcego i przez to zdolne do ra˝enia celu na odleg∏oÊç, a energia kinetyczna pocisku
opuszczajàcego luf´ lub element jà zast´pujàcy przekracza 17 J.”;
7) po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmieniu:
„Art. 8a. Komendant G∏ówny Policji informuje w∏aÊciwe w∏adze innych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej o rodzajach broni
palnej, której:
1) posiadanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane albo
mo˝liwe na podstawie pozwolenia,

Poz. 451
2) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zaÊwiadczenia konsula Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

8) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie:
„Rozdzia∏ 2
Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleƒ na
broƒ, rejestracji broni oraz dysponowania bronià
i amunicjà”;
9) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Broƒ palnà i amunicj´ do tej broni, z wy∏àczeniem przypadków, o których mowa
w art. 11, mo˝na posiadaç na podstawie
pozwolenia na broƒ wydanego przez
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce sta∏ego pobytu zainteresowanej osoby lub
siedzib´ zainteresowanego podmiotu
komendanta wojewódzkiego Policji,
a w przypadku ˝o∏nierzy zawodowych —
na podstawie pozwolenia wydanego
przez w∏aÊciwego komendanta oddzia∏u
˚andarmerii Wojskowej.
2. Broƒ palnà pozbawionà cech u˝ytkowych mo˝na posiadaç na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech
u˝ytkowych wydanej przez w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce sta∏ego pobytu
zainteresowanej osoby lub siedzib´ zainteresowanego podmiotu komendanta
wojewódzkiego Policji, a w przypadku
˝o∏nierzy zawodowych — w∏aÊciwego
komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej.
3. Miotacze gazu obezw∏adniajàcego oraz
narz´dzia i urzàdzenia, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, mo˝na posiadaç
na podstawie pozwolenia na broƒ wydanego przez w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce sta∏ego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib´ zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku ˝o∏nierzy
zawodowych — na podstawie pozwolenia wydanego przez w∏aÊciwego komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej.
4. Broƒ pneumatycznà mo˝na posiadaç na
podstawie karty rejestracyjnej broni
pneumatycznej wydanej przez w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce sta∏ego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib´
zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku ˝o∏nierzy zawodowych — w∏aÊciwego
komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej.
5. Ilekroç w dalszych przepisach ustawy
jest mowa o w∏aÊciwych organach Policji, nale˝y przez to rozumieç organy w∏aÊciwe do wydawania pozwoleƒ na broƒ
lub karty rejestracyjnej broni, o których
mowa w ust. 1—4.
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6. Pozwolenie na broƒ, karta rejestracyjna
broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych oraz karta rejestracyjna broni
pneumatycznej sà wydawane na czas
nieokreÊlony.
7. Pozwolenie na broƒ palnà bojowà wydane w celach, o których mowa w art. 10
ust. 3 pkt 1, stanowi jednoczeÊnie pozwolenie na broƒ gazowà i alarmowà.
8. Pozwolenie na broƒ na okaziciela, zwane
dalej „Êwiadectwem 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 sà jedynie przez w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce sta∏ego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzib´ zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji.”;
10) w art. 10 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Noszenie broni, o którym mowa w ust. 4,
art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 4 i ust. 5
pkt 4, art. 32 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1 oraz art. 51
ust. 2 pkt 4, 7 i 10, oznacza ka˝dy sposób przemieszczania broni przez osob´ posiadajàcà
pozwolenie na t´ broƒ.”;
11) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Na wniosek osoby posiadajàcej pozwolenie na broƒ palnà w∏aÊciwy organ Policji wydaje Europejskà kart´
broni palnej.
2. Europejskà kart´ broni palnej wydaje
si´ na okres do 5 lat.
3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa
w ust. 2, wa˝noÊç Europejskiej karty
broni palnej mo˝e byç przed∏u˝ona na
kolejny okres.
4. W przypadku cofni´cia pozwolenia na
broƒ Europejska karta broni palnej
traci wa˝noÊç i podlega zwrotowi organowi, który jà wyda∏.
5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza si´ informacje o:
1) to˝samoÊci osoby posiadajàcej
broƒ palnà, w tym:
a) nazwisko i imi´,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) adres miejsca sta∏ego pobytu,
2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii
broni palnej, okreÊlonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8
pkt 1,
3) okresie wa˝noÊci Europejskiej karty
broni palnej,
4) celu lub warunkach pozwolenia,
o których mowa w art. 10 ust. 3 i 4,
5) utracie broni palnej,
6) paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium
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posiadanie broni palnej, okreÊlonej
w Europejskiej karcie broni palnej,
jest zakazane albo mo˝liwe na podstawie pozwolenia.
6. Europejska karta broni palnej mo˝e
zawieraç tak˝e informacje o:
1) przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granic´ broni
palnej oraz zaÊwiadczeniach i zgodach, o których mowa w art. 34,
art. 37 ust. 1 i art. 38, jak równie˝
wpisy w∏aÊciwych w∏adz innych
paƒstw Unii Europejskiej dotyczàce
zezwoleƒ na wwóz na terytorium
tych paƒstw lub przewóz przez ich
terytorium broni palnej,
2) warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przywozu z zagranicy i wywozu za
granic´ broni palnej.
7. Wpisów do Europejskiej karty broni
palnej dokonuje w∏aÊciwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu
i zakresie — w∏aÊciwe w∏adze innych
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje broni palnej odpowiadajàce kategoriom broni palnej okreÊlonym w przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni, wydanych przez w∏aÊciwy organ mi´dzynarodowy, uwzgl´dniajàc klasyfikacj´ okreÊlonà w tych przepisach,
2) wzór Europejskiej karty broni palnej, spe∏niajàcy wymogi, o których
mowa w ust. 5 i 6.”;

12) w art. 11:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiadania broni palnej wytworzonej przed
rokiem 1850 lub replik´ tej broni,”,
b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:
„3a) dysponowania bronià przekazanà w celu
pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech u˝ytkowych,”,
c) pkt 7 i 8 otrzymujà brzmienie:
„7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do
obezw∏adniania osób za pomocà energii
elektrycznej o Êredniej wartoÊci pràdu w obwodzie nieprzekraczajàcej 10 mA,
8) u˝ywania broni palnej sygna∏owej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby
uprawnione do sygnalizacji zawodnikom
rozpocz´cia konkurencji sportowej w trakcie
zawodów sportowych, je˝eli wymaga ona
takiej sygnalizacji,”,
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d) dodaje si´ pkt 9 i 10 w brzmieniu:
,,9) posiadania broni palnej pozbawionej cech
u˝ytkowych,
10) posiadania broni pneumatycznej.”;
13) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. 1. Nabywca broni jest zobowiàzany zarejestrowaç jà w ciàgu 5 dni od dnia nabycia. Obowiàzek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11
pkt 1—3a i pkt 5—7.
2. Rejestracji dokonuje si´ na podstawie
dowodu nabycia broni, a w przypadku
broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych — dodatkowo po przedstawieniu
potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech u˝ytkowych.
3. Rejestracji broni dokonujà organy w∏aÊciwe do wydawania pozwoleƒ na
broƒ, karty rejestracyjnej broni palnej
pozbawionej cech u˝ytkowych oraz karty rejestracyjnej broni pneumatycznej,
o których mowa w art. 9 ust. 1—4.
4. Zarejestrowanie broni wymagajàcej
pozwolenia potwierdza si´ w legitymacji posiadacza broni albo w Êwiadectwie broni.
5. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych oraz broni
pneumatycznej potwierdza si´ w karcie
rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni.
6. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych nie mo˝e nastàpiç na rzecz osoby, która nie ma
ukoƒczonych 18 lat.
7. Broƒ pneumatyczna nie mo˝e byç zarejestrowana na rzecz osoby, która:
1) nie ma ukoƒczonych 18 lat,
2) nie przedstawi:
a) orzeczeƒ,
o
których
mowa
w art. 15 ust. 3,
b) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego stwierdzajàcej, ˝e nie by∏a ona skazana prawomocnym
orzeczeniem sàdu za przest´pstwo przeciwko ˝yciu, zdrowiu lub
mieniu.
8. W przypadku niespe∏nienia wymogów,
o których mowa w ust. 6 lub 7, w∏aÊciwy organ wydaje decyzj´ administracyjnà o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych
albo broni pneumatycznej.
9. W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie zarejestrowania
broni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych albo broni pneumatycznej Policja, a w przypadku ˝o∏nierzy zawodowych — ˚andarmeria Wojskowa, mo˝e
za pokwitowaniem przyjàç t´ broƒ do
depozytu. Koszty zwiàzane z depono-
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waniem broni ponosi osoba zg∏aszajàca broƒ do rejestracji. Przepis art. 23
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.”;

14) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. Amunicj´ mo˝na nabywaç na podstawie
legitymacji posiadacza broni lub Êwiadectwa broni, wy∏àcznie dla tej broni, która
jest okreÊlona w legitymacji albo na podstawie Êwiadectwa broni i pisemnego zamówienia podmiotu uprawnionego do
nabycia amunicji.”;
15) u˝yte w art. 15 ust. 1 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 26
w ró˝nym przypadku wyrazy „miejsce zamieszkania” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „miejsce sta∏ego pobytu”;
16) w art. 15:
a) w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) niemajàcym ukoƒczonych 21 lat, z zastrze˝eniem ust. 2,”,
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) co do których istnieje uzasadniona obawa,
˝e mogà u˝yç broni w celu sprzecznym
z interesem bezpieczeƒstwa lub porzàdku
publicznego, w szczególnoÊci skazanym
prawomocnym orzeczeniem sàdu za przest´pstwo przeciwko ˝yciu, zdrowiu lub
mieniu albo wobec których toczy si´ post´powanie karne o pope∏nienie takich
przest´pstw.”,
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Na wniosek szko∏y, organizacji sportowej,
Polskiego Zwiàzku ¸owieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie mo˝e byç wydane osobie majàcej ukoƒczone 18 lat, jednak˝e tylko na broƒ s∏u˝àcà do celów sportowych lub ∏owieckich.
3. Osoba, która wyst´puje z podaniem o wydanie pozwolenia na broƒ lub zg∏asza do rejestru broƒ pneumatycznà, przedstawia w∏aÊciwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upowa˝nionych: lekarza i psychologa, stwierdzajàce,
˝e nie nale˝y ona do osób wymienionych
w ust. 1 pkt 2—4, i potwierdzajàce, ˝e mo˝e
ona dysponowaç bronià.”,
c) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Osoba posiadajàca pozwolenie na broƒ wydane w celu okreÊlonym w art. 10 ust. 3 pkt 1
obowiàzana jest raz na pi´ç lat przedstawiç
w∏aÊciwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których
mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiàzany jest zawiadomiç o tym w∏aÊciwy
organ Policji.
5. W przypadku ujawnienia okolicznoÊci dostatecznie uzasadniajàcych podejrzenie, i˝ osoba posiadajàca pozwolenie na broƒ lub zarejestrowanà broƒ pneumatycznà nale˝y do
osób wymienionych w ust. 1 pkt 2—4, w∏a-
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Êciwy organ Policji mo˝e zobowiàzaç t´ osob´ do niezw∏ocznego poddania si´ badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeƒ. W przypadku
wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub
psycholog zobowiàzany jest zawiadomiç
o tym w∏aÊciwy organ Policji.”,
d) w ust. 6 po wyrazach „Agencji Wywiadu,” dodaje si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”,
e) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz stanów
chorobowych i zaburzeƒ funkcjonowania
psychicznego, o których mowa w ust. 1
pkt 2—4, wykluczajàcych mo˝liwoÊç wydania pozwolenia na broƒ, rejestracji broni,
bioràc pod uwag´ uniemo˝liwienie wydania
pozwolenia na broƒ lub karty rejestracyjnej
broni pneumatycznej osobom niedajàcym
r´kojmi bezpiecznego pos∏ugiwania si´ bronià.”;
17) w art. 17:
a) w ust. 1 w pkt 3 skreÊla si´ wyraz „Policji”,
b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. W∏aÊciwy organ Policji odmawia wydania
pozwolenia na broƒ osobie, która nie zda∏a
egzaminu, o którym mowa w art. 16 ust. 1.
4. W∏aÊciwy organ Policji odmawia wydania
pozwolenia na broƒ osobie, która nie przedstawi∏a orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o którym mowa w art. 15 ust. 3.”;
18) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. W∏aÊciwy organ Policji cofa pozwolenie
na broƒ, je˝eli osoba, której takie pozwolenie wydano:
1) nie przestrzega warunków okreÊlonych w pozwoleniu na broƒ, o których mowa w art. 10 ust. 4,
2) nale˝y do osób, o których mowa
w art. 15 ust. 1 pkt 2—6,
3) naruszy∏a obowiàzek zawiadomienia
o utracie broni, o którym mowa
w art. 25,
4) nosi broƒ, znajdujàc si´ w stanie po
u˝yciu alkoholu, Êrodka odurzajàcego lub substancji psychotropowej albo Êrodka zast´pczego.
2. Przepisy ust. 1 pkt 2—4 stosuje si´ odpowiednio do osób dopuszczonych do
posiadania broni, o których mowa
w art. 30 ust. 1 i 3.
3. Osobom posiadajàcym zarejestrowanà
broƒ pneumatycznà w przypadkach,
o których mowa w ust. 1 pkt 2—4, uniewa˝nia si´ kart´ rejestracyjnà broni.
4. W∏aÊciwy organ Policji mo˝e cofnàç
pozwolenie na broƒ, je˝eli usta∏y okolicznoÊci faktyczne, które stanowi∏y
podstaw´ do jego wydania.
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5. W∏aÊciwy organ Policji mo˝e cofnàç
pozwolenie na broƒ w przypadku naruszenia przez osob´ posiadajàcà pozwolenie:
1) obowiàzku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1,
2) obowiàzku poddania si´ badaniom
lekarskim i psychologicznym i przedstawienia orzeczeƒ lekarskiego i psychologicznego, o których mowa
w art. 15 ust. 3—5,
3) obowiàzku zawiadomienia w∏aÊciwego organu Policji o zmianie miejsca sta∏ego 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 granic´, o którym
mowa w art. 38,
6) zasady, o której mowa w art. 45,
7) zakazu u˝yczania broni osobie nieupowa˝nionej.
6. Przepisy ust. 5 pkt 2—3 i 6 stosuje si´
odpowiednio do osób posiadajàcych
dopuszczenie do posiadania broni.
7. Osobom posiadajàcym zarejestrowanà
broƒ pneumatycznà w przypadkach,
o których mowa w ust. 5 pkt 2—6, mo˝na uniewa˝niç kart´ rejestracyjnà broni.”;

19) w art. 19 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Osobie posiadajàcej broƒ zgodnie z przepisami
ustawy Policja, a w przypadku ˝o∏nierzy zawodowych ˚andarmeria Wojskowa, mo˝e za pokwitowaniem odebraç broƒ i amunicj´ oraz dokumenty potwierdzajàce legalnoÊç posiadania
broni w przypadku ujawnienia:
1) okolicznoÊci, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt 1—2 i 4 oraz ust. 5, w zakresie broni palnej,
2) okolicznoÊci, o których mowa w art. 18 ust. 1
pkt 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 2—6, w zakresie zarejestrowanej broni pneumatycznej
— a zw∏oka zagra˝a∏aby bezpieczeƒstwu publicznemu.
2. Broƒ oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1,
niezw∏ocznie przekazuje si´ do depozytu w∏aÊciwemu organowi Policji albo ˚andarmerii
Wojskowej.”;
20) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. Cofni´cie pozwolenia na broƒ, dopuszczenia do posiadania broni oraz uniewa˝nienie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej nast´puje w drodze decyzji administracyjnej.”;
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21) w art. 22:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba, która utraci∏a uprawnienie do posiadania broni lub której uniewa˝niono kart´ rejestracyjnà broni pneumatycznej, jest obowiàzana niezw∏ocznie zbyç broƒ i amunicj´
do tej broni.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Za wykonanie obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ tak˝e pozbawienie broni
palnej cech u˝ytkowych.”;
22) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. Koszty zwiàzane z deponowaniem broni i amunicji ponosi:
1) Policja lub ˚andarmeria Wojskowa
— w przypadku przej´cia jej do depozytu, w trybie okreÊlonym w art. 19
ust. 1 i 3 lub art. 36 ust. 2, oraz przekazania do depozytu przez znalazc´,
2) osoba, która utraci∏a prawo do jej
posiadania, deponujàca jà w trybie
okreÊlonym w art. 22 ust. 3,
3) osoba deponujàca, która wesz∏a
w jej posiadanie po osobie zmar∏ej,
4) osoba deponujàca jà w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42
ust. 5, art. 43 ust. 4 i 7 oraz w art. 54.
2. Osoba sk∏adajàca do depozytu broƒ,
amunicj´, z wyjàtkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej broni mo˝e:
1) wyraziç zgod´ na jej zniszczenie —
do protoko∏u przyj´cia broni oraz
amunicji,
2) z∏o˝yç pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji,
3) z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie woli
o przeniesieniu w∏asnoÊci broni oraz
amunicji na rzecz Skarbu Paƒstwa.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2,
op∏aty zwiàzane z deponowaniem broni i amunicji sà pobierane po up∏ywie
roku od dnia ich z∏o˝enia do depozytu.”;
23) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady deponowania i niszczenia
broni i amunicji w depozycie Policji, ˚andarmerii Wojskowej lub organu celnego,
o którym mowa w art. 37 ust. 3, oraz stawki odp∏atnoÊci za ich przechowywanie
w depozycie, z uwzgl´dnieniem zapewnienia protokolarnego przej´cia broni
i amunicji do depozytu, prowadzenia ich
ewidencji oraz utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym, a tak˝e sposobu i trybu post´powania Policji i ˚an-
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darmerii Wojskowej lub organu celnego
ze zdeponowanà bronià i amunicjà, w tym
nienadajàcà si´ do dalszego u˝ytku,
w przypadku wyra˝enia zgody lub wniosku o ich zniszczenie lub przeniesienia
w∏asnoÊci broni lub amunicji na rzecz
Skarbu Paƒstwa przez osob´ deponujàcà.”;

24) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Posiadacz broni w przypadku jej utraty
jest zobowiàzany niezw∏ocznie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomiç
o tym Policj´ albo ˚andarmeri´ Wojskowà.”;
25) w art. 26 po wyrazie „broƒ” dodaje si´ wyrazy „lub
posiadajàca broƒ podlegajàcà rejestracji, która nie
wymaga pozwolenia na broƒ,”;
26) w art. 27:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komendant G∏ówny Policji, z zastrze˝eniem
ust. 3, prowadzi rejestr zawierajàcy:
1) dane osobowe osób:
a) posiadajàcych pozwolenie na broƒ,
b) dopuszczonych do posiadania broni,
posiadajàcych legitymacj´ osoby dopuszczonej do posiadania broni,
c) ubiegajàcych si´ o pozwolenie na broƒ
lub dopuszczenie do posiadania broni,
d) posiadajàcych kart´ rejestracyjnà broni,
2) dane dotyczàce podmiotów, o których
mowa w art. 29 ust. 1,
3) urz´dowe informacje i opinie o tych osobach i podmiotach sporzàdzone w zwiàzku ze sprawami pozwoleƒ na broƒ,
4) okreÊlenie liczby posiadanych przez te
osoby lub podmioty egzemplarzy broni
oraz jej rodzaju i cech identyfikacyjnych.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2
pkt 1, obejmujà:
1) imi´ i nazwisko,
2) imi´ ojca i imi´ matki,
3) miejsce i dat´ urodzenia,
4) adres miejsca sta∏ego pobytu,
5) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL).”,
c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Dane osobowe ˝o∏nierzy zawodowych posiadajàcych pozwolenie na broƒ, urz´dowe
informacje i opinie o tych osobach sporzàdzone w zwiàzku ze sprawami pozwoleƒ na
broƒ oraz liczba posiadanych przez te osoby
egzemplarzy broni, rodzaj i cechy identyfikacyjne tej broni podlegajà wpisowi do rejestru
prowadzonego przez Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej.
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4. Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej
przekazuje raz w roku, w terminie do 1 marca, Komendantowi G∏ównemu Policji informacj´ o liczbie pozwoleƒ na broƒ wydanych
w roku poprzednim, wraz z informacjà o liczbie egzemplarzy i rodzajach broni, na które
pozwolenia te zosta∏y wydane.”,
d) w ust. 6 wyrazy „adres zamieszkania” zast´puje
si´ wyrazami „adres miejsca sta∏ego pobytu”;
27) w art. 29 w ust. 1:
a) w zdaniu wst´pnym wyrazy „Pozwolenie na
broƒ na okaziciela, zwane dalej „Êwiadectwem
broni”, mo˝e byç wydane:” zast´puje si´ wyrazami „Âwiadectwo broni mo˝e byç wydane:”,
b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:
„7) podmiotom, którym broƒ jest niezb´dna
w celach wzywania pomocy, ratowniczych,
poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpocz´cia konkurencji w zawodach sportowych.”;
28) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory: legitymacji posiadacza broni, zaÊwiadczenia uprawniajàcego do nabycia broni, legitymacji osoby
dopuszczonej do posiadania broni i Êwiadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zaÊwiadczenia powinny zawieraç dane umo˝liwiajàce jednoznacznà identyfikacj´
osoby oraz rodzaju broni.”;
29) w art. 42:
a) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez
cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 i 2,
b´dàcych obywatelami Unii Europejskiej
mo˝e nastàpiç tak˝e na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej, je˝eli
broƒ ta jest wpisana do Europejskiej karty
broni palnej i cudzoziemiec jest w stanie
uzasadniç powód swojej podró˝y z bronià.
Przepisy ust. 1, 2 i 4 stosuje si´.”,
b) w ust. 8 wyrazy „miejsce sta∏ego zamieszkania”
zast´puje si´ wyrazami „miejsce sta∏ego pobytu”;
30) w art. 43:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wydanie cudzoziemcowi broni z depozytu
policyjnego nast´puje wraz z wydaniem zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 5, po podaniu przez cudzoziemca:
1) nazwiska lub nazwy oraz adresu zbywajàcego broƒ cudzoziemcowi,
2) adresu, pod który broƒ ma byç wys∏ana
bàdê przetransportowana,
3) informacji umo˝liwiajàcych identyfikacj´
broni, w szczególnoÊci: rodzaj i typ broni,
jej mark´, kaliber, numer fabryczny,
4) Êrodka transportu, którym broƒ b´dzie
przemieszczana za granic´,
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5) planowanych dat wywozu broni za granic´ oraz przybycia z bronià do miejsca przeznaczenia za granicà.”,
b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Komendant wojewódzki Policji niezw∏ocznie zawiadamia Komendanta G∏ównego
Policji o nabyciu broni przez cudzoziemca
oraz o wydaniu zaÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 5, przekazujàc dane zawarte
w upowa˝nieniu, o którym mowa w ust. 1,
oraz dane wymienione w ust. 6. Komendant
G∏ówny Policji niezw∏ocznie zawiadamia
w∏aÊciwe w∏adze paƒstwa, które wyda∏o cudzoziemcowi upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, oraz paƒstwa, przez którego terytorium odbywaç si´ b´dzie przewóz broni, a w przypadku gdy takie w∏adze nie zosta∏y wskazane — konsulów tych paƒstw,
o nabyciu broni przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu, przekazujàc informacje
w tym zakresie.”,
c) dodaje si´ ust. 11 i 12 w brzmieniu:
„11. Komendant G∏ówny Policji prowadzi rejestr
zawierajàcy:
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, obejmujàce:
a) nazwisko i imi´,
b) miejsce i dat´ urodzenia,
c) adres miejsca sta∏ego pobytu,
d) obywatelstwo,
2) informacje urz´dowe o terminowych pozwoleniach na broƒ, zaÊwiadczeniach,
zatrzymaniu broni i z∏o˝eniu jej do depozytu oraz inne informacje o przewozie
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za
granic´ broni palnej przez cudzoziemców, wraz z danymi wymienionymi
w ust. 6,
3) rodzaj i numer dokumentu uprawniajàcego do przekroczenia granicy
— rejestr ten mo˝e byç prowadzony ∏àcznie
z rejestrem, o którym mowa w art. 27 ust. 2.
12. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazywania przez Komendanta G∏ównego
Policji w∏aÊciwym w∏adzom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej informacji,
o których mowa w ust. 10, w taki sposób,
aby przekazywanie tych informacji odbywa∏o si´ nie póêniej ni˝ w chwili przewozu
broni przez granic´ Rzeczypospolitej Polskiej.”;
31) w art. 49 po wyrazach „Agencji Wywiadu,” dodaje
si´ wyrazy „Biura Ochrony Rzàdu,”;
32) w art. 51:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broƒ
pneumatycznà albo zbywa osobie nieuprawnionej broƒ pneumatycznà albo miotacz ga-
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zu obezw∏adniajàcego lub narz´dzie albo
urzàdzenie, którego u˝ywanie mo˝e zagra˝aç
˝yciu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.”,
b) w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) posiadajàc pozwolenie na broƒ lub posiadajàc broƒ podlegajàcà rejestracji, która nie
wymaga pozwolenia na broƒ, nie dope∏nia
obowiàzku pisemnego zawiadomienia w∏aÊciwego organu Policji o zmianie miejsca
sta∏ego pobytu w terminie 14 dni od dnia
zmiany miejsca sta∏ego pobytu,
4) nosi broƒ, znajdujàc si´ w stanie po u˝yciu alkoholu, Êrodka odurzajàcego lub substancji
psychotropowych albo Êrodka zast´pczego,”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kto posiada broƒ, nie majàc przy sobie:
1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upowa˝niajàcego do posiadania
broni,
2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i Êwiadectwa broni,
podlega karze grzywny.”;
33) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia
1961 r. o broni, amunicji i materia∏ach
wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43,
z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41,
poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 88, poz. 554
i Nr 114, poz. 740).”.
Art. 2. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106,
poz. 1049 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153,
poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 128 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W zakresie zasad dopuszczenia stra˝ników
Stra˝y Marsza∏kowskiej do posiadania broni
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stosuje si´ art. 30 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53,
poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 451).”;

2) w art. 129 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Do Stra˝y Marsza∏kowskiej w zakresie zasad
posiadania broni stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 29 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji.”.
Art. 3. Osoby posiadajàce broƒ pneumatycznà o lufie niegwintowanej lub posiadajàce bez pozwolenia
broƒ pneumatycznà o lufie gwintowanej nabytà przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà obowiàzane zarejestrowaç jà w terminie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy; do tej rejestracji nie jest wymagany dowód nabycia broni.
Art. 4. Pozwolenia na broƒ pneumatycznà wydane
w formie decyzji administracyjnej tracà moc z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 5. Legitymacja posiadacza broni lub legitymacja o nazwie „pozwolenie na broƒ” uprawniajàca, na
podstawie dotychczasowych przepisów, do posiadania
broni pneumatycznej zast´puje kart´ rejestracyjnà broni.
Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r., z wyjàtkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 2, 3, 5, 9 w zakresie dotyczàcym art. 9
ust. 8, pkt 10, 12 lit. c, pkt 16 lit. b—d, pkt 22, 23,
24, 26 lit. b, pkt 27, 30 lit. c, pkt 31, 33 oraz art. 2,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;
2) art. 1 pkt 4, 7, 9 w zakresie dotyczàcym art. 9 ust. 2,
pkt 11, 21 lit. b i pkt 29, które stosuje si´ z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA
z dnia 27 lutego 2003 r.
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo˝arowej
Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 5 skreÊla si´ ust. 2 i oznaczenie ust. 1;
2) w art. 6 w ust. 2a pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) szczegó∏owe zasady powo∏ywania i odwo∏ywania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych oraz nadzorowania ich

dzia∏alnoÊci i podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowych,”;
3) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Stra˝acy, o których mowa w art. 10 ust. 1,
w przypadku stwierdzenia naruszenia
przepisów przeciwpo˝arowych majà prawo do nak∏adania grzywny w drodze
mandatu karnego.”;

