
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony
Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298), 

2) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),

3) ustawà z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007),

4) ustawà z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy
o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 52, poz. 451),

5) ustawà z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy
— Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718),

6) ustawà z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o Biurze Ochrony Rzàdu i niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1939),

7) ustawà z dnia 29 paêdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 18 marca 2004 r. 

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 151 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298), który sta-
nowi:

„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

2) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:

„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

3) art. 73 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia-
∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007), który stanowi:

„Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e prze-
pisy rozdzia∏u 3, 4 i 5 wchodzà w ˝ycie od
dnia 1 stycznia 2003 r.”;

4) art. 3—6 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy
o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 52, poz. 451),
które stanowià:

„Art. 3. Osoby posiadajàce broƒ pneumatycznà
o lufie niegwintowanej lub posiadajàce
bez pozwolenia broƒ pneumatycznà o lu-
fie gwintowanej nabytà przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy sà obowiàzane zareje-
strowaç 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 wyda-
ne w formie decyzji administracyjnej tracà
moc z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 5. Legitymacja posiadacza broni lub legity-
macja o nazwie „pozwolenie na broƒ”
uprawniajàca, na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, do posiadania broni
pneumatycznej zast´puje kart´ rejestra-
cyjnà broni.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów:

1) art. 1 pkt 2, 3, 5, 9 w zakresie dotyczà-
cym 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, któ-
re stosuje si´ z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.”;

5) art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718), który stano-
wi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 2 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepi-
sy art. 1 pkt 50, w cz´Êci dotyczàcej obo-
wiàzku przeprowadzania kontroli, wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;
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6) art. 7 ustawy z dnia 17 paêdziernika 2003 r. o zmia-
nie ustawy o Biurze Ochrony Rzàdu i niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1939), który sta-
nowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

7) art. 20 ustawy z dnia 29 paêdziernika 2003 r. o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektó-

rych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036), który
stanowi:

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 37 lit. a,
b i d, pkt 43 lit. c, pkt 65 lit. a, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 lipca 2005 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 mar-
ca 2004 r. (poz. 525)

USTAWA

z dnia 21 maja 1999 r.

o broni i amunicji

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.1) Ustawa okreÊla zasady wydawania i cofa-
nia pozwoleƒ na broƒ, nabywania, rejestracji, prze-
chowywania, zbywania i deponowania broni i amuni-
cji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granic´
broni i amunicji, jak równie˝ zasady posiadania broni
i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjono-
wania strzelnic.

Art. 2. Poza przypadkami okreÊlonymi w ustawie
nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji
jest zabronione.

Art. 3. Przepisy ustawy nie dotyczà: 

1)2) broni i amunicji stanowiàcych uzbrojenie Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu, Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej,
S∏u˝by Wi´ziennej oraz innych paƒstwowych for-
macji uzbrojonych, w odniesieniu do których do-
st´p do broni i amunicji regulujà odr´bne przepi-
sy; 

2) broni i amunicji stanowiàcych uzbrojenie ˝o∏nierzy
armii paƒstw obcych przebywajàcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z przed-
si´wzi´ciami wojskowymi realizowanymi wspól-
nie z Si∏ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej,
a tak˝e na podstawie umów i porozumieƒ mi´dzy-
narodowych;

3) obrotu z zagranicà bronià i amunicjà, technologia-
mi i us∏ugami majàcymi znaczenie dla obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa lub wa˝nych interesów Paƒstwa
oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wy-
wozu za granic´ broni i amunicji w celach przemy-
s∏owych lub handlowych, a tak˝e obrotu nimi na
podstawie odr´bnych przepisów;

4)3) przemieszczania amunicji przez przedsi´biorców
oraz przedsi´biorców zagranicznych, w rozumie-
niu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia-
∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238,
poz. 2019).

Art. 4. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o broni, na-
le˝y przez to rozumieç:

1) broƒ palnà, w tym broƒ bojowà, myÊliwskà, spor-
towà, gazowà, alarmowà i sygna∏owà;

———————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz
o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 52,
poz. 451), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

2) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 202 ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2002 r., i art. 1 pkt 2 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 12 kwietnia 2003 r.

———————
3) Dodany przez art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca

2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 25 sierpnia 2002 r. 



2) broƒ pneumatycznà;

3) miotacze gazu obezw∏adniajàcego;

4) narz´dzia i urzàdzenia, których u˝ywanie mo˝e za-
gra˝aç ˝yciu lub zdrowiu:

a) broƒ bia∏à w postaci: 

— ostrzy ukrytych w przedmiotach niemajàcych
wyglàdu broni,

— kastetów i nunczaków,

— pa∏ek posiadajàcych zakoƒczenie z ci´˝kiego
i twardego materia∏u lub zawierajàcych
wk∏adki z takiego materia∏u, 

— pa∏ek wykonanych z drewna lub innego ci´˝-
kiego i twardego materia∏u, imitujàcych kij
bejsbolowy, 

b) broƒ ci´ciwowà w postaci kusz,

c) przedmioty przeznaczone do obezw∏adniania
osób za pomocà energii elektrycznej.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o amunicji, nale˝y
przez to rozumieç amunicj´ do broni palnej.

3. W rozumieniu ustawy amunicjà sà naboje scalo-
ne i naboje Êlepe przeznaczone do strzelania z broni
palnej.

Art. 5. 1. Gotowe lub obrobione istotne cz´Êci bro-
ni lub amunicji uwa˝a si´ za broƒ lub amunicj´. 

2.4) Istotnymi cz´Êciami broni palnej i pneumatycz-
nej sà: szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora
zamkowa oraz b´ben nabojowy.

3. Istotnymi cz´Êciami amunicji sà: pociski wype∏-
nione materia∏ami wybuchowymi, chemicznymi Êrod-
kami obezw∏adniajàcymi lub zapalajàcymi albo inny-
mi substancjami, których dzia∏anie zagra˝a ˝yciu lub
zdrowiu, sp∏onki inicjujàce spalanie materia∏u miota-
jàcego i materia∏ miotajàcy w postaci prochu strzelni-
czego.

Art. 6. 1. Zabronione jest dokonywanie przeróbek
broni zmieniajàcych jej rodzaj, kaliber lub przeznacze-
nie, a w szczególnoÊci przerabianie broni przystoso-
wanej wy∏àcznie do amunicji wype∏nionej chemiczny-
mi Êrodkami obezw∏adniajàcymi lub do amunicji Êle-
pej, dostosowujàce jà do wystrzelenia pocisku z lufy
albo z elementu zast´pujàcego luf´ w wyniku dzia∏a-
nia spr´˝onych gazów powstajàcych na skutek spala-
nia materia∏u miotajàcego. 

2. Przeróbki broni, o których mowa w ust. 1, uwa-
˝a si´ za wyrób broni.

Art. 6a.5) 1. Broƒ palna mo˝e zostaç pozbawiona
w sposób trwa∏y cech u˝ytkowych przez uprawnione-
go 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 pal-
nej 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˝ytko-
wych wszystkich istotnych cz´Êci broni palnej w taki
sposób, by mimo dzia∏ania spr´˝onych gazów, po-
wstajàcych 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 przywró-
cenie 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 wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007
oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036).

4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie
cech u˝ytkowych po dokonaniu pozytywnej oceny
zgodnoÊci pozbawienia cech u˝ytkowych z odpowied-
nià specyfikacjà technicznà. Potwierdzenie pozbawie-
nia cech u˝ytkowych odnotowuje si´ w ewidencji bro-
ni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych, prowadzonej
przez t´ jednostk´.

5. Broƒ palnà pozbawionà cech u˝ytkowych ozna-
kowuje si´ w sposób wskazujàcy, ˝e zosta∏a ona po-
zbawiona tych cech.

6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie
cech u˝ytkowych oraz dokonanie oceny zgodnoÊci po-
zbawienia cech u˝ytkowych z odpowiednià specyfika-
cjà 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
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———————
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
12 kwietnia 2003 r.

———————
5) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 1; stosuje si´ z dniem uzyskania przez Rzeczpospoli-
tà Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do
art. 6 pkt 2 tej ustawy.



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, opracowa-
nia specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia po-
zbawienia cech u˝ytkowych przez uprawnione jed-
nostki do: 

a) pozbawiania cech u˝ytkowych, 

b) wydawania specyfikacji technicznych,

c) potwierdzania pozbawienia cech u˝ytkowych;

4) stawki odp∏atnoÊci za wydanie specyfikacji tech-
nicznej i dokonanie oceny zgodnoÊci pozbawienia
cech u˝ytkowych z odpowiednià specyfikacjà tech-
nicznà.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, ma-
jàc 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 pal-
na zosta∏a pozbawiona cech u˝ytkowych zgod-
nie ze specyfikacjà technicznà,

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 po-
zbawionej cech u˝ytkowych, w szczególnoÊci
umo˝liwiajàce identyfikacj´ jednostki upraw-
nionej do potwierdzania pozbawienia cech u˝yt-
kowych oraz egzemplarza broni,

d) uwzgl´dni koniecznoÊç umieszczenia w ewiden-
cji, o której mowa w ust. 4, informacji jedno-
znacznie identyfikujàcych dany egzemplarz bro-
ni 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 za-
kresie dotyczàcym w∏aÊciwego rodzaju broni, tak
by do wydawania specyfikacji technicznej do da-
nego rodzaju, typu i modelu broni by∏a uprawnio-
na jedna jednostka;

3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawie-
nia cech u˝ytkowych oraz zatwierdzania specyfika-
cji 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 jednost-
ki pozwalajàcego stwierdziç, czy pozbawienie bro-
ni cech u˝ytkowych nastàpi∏o zgodnie ze specyfi-
kacjà technicznà, oraz warunki dotyczàce kwalifi-
kacji osób wykonujàcych czynnoÊci zwiàzane bez-
poÊrednio z potwierdzaniem pozbawienia cech
u˝ytkowych;

4) sposób post´powania z bronià palnà przekazanà
do pozbawienia cech u˝ytkowych, opracowania
specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozba-
wienia cech u˝ytkowych przez jednostki uprawnio-
ne do: pozbawiania broni palnej cech u˝ytkowych,
wydawania specyfikacji technicznych oraz po-
twierdzania pozbawienia cech u˝ytkowych —
uwzgl´dni specyfik´ podejmowanych w tych jed-
nostkach 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 tech-
nicznej oraz dokonanie oceny zgodnoÊci pozba-
wienia cech u˝ytkowych z odpowiednià specyfika-
cjà technicznà — uwzgl´dni przeci´tne koszty ba-
daƒ i czynnoÊci zwiàzanych z wydaniem specyfika-
cji technicznej dotyczàcej danego rodzaju, typu
i modelu broni palnej oraz dokonaniem oceny
zgodnoÊci pozbawienia cech u˝ytkowych z odpo-
wiednià specyfikacjà technicznà, w∏àcznie z kosz-
tem znakowania broni. 

Art. 7. 1.6) W rozumieniu ustawy bronià palnà jest
niebezpieczne dla ˝ycia lub zdrowia urzàdzenie, które
w wyniku dzia∏ania spr´˝onych gazów, powstajàcych
na skutek spalania materia∏u miotajàcego, jest zdolne
do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo
z elementu zast´pujàcego luf´, a przez to do ra˝enia
celów na odleg∏oÊç, z zastrze˝eniem ust. 2. 
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2.7) 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 wy-
strzelenia z lufy o kalibrze nie mniejszym ni˝ 25 mm
substancji w postaci ∏adunku pirotechnicznego celem
wywo∏ania efektu wizualnego lub akustycznego.

3.7) 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 aku-
styczny, a wystrzelona z lufy lub elementu jà zast´pu-
jàcego substancja razi cel na odleg∏oÊç nie wi´kszà ni˝
1 metr.

Art. 8.8) W rozumieniu ustawy bronià pneumatycz-
nà jest niebezpieczne dla ˝ycia lub zdrowia urzàdze-
nie, 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 od-
leg∏oÊç, a energia kinetyczna pocisku opuszczajàcego
luf´ lub element jà zast´pujàcy przekracza 17 J. 

Art. 8a.9) 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 pozwo-
lenia;

2) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie wymaga uzyskania zaÊwiadczenia konsula
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozdzia∏ 2

Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleƒ na
broƒ, rejestracji broni oraz dysponowania bronià

i amunicjà10)

Art. 9.11) 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 wojewódz-
kiego Policji, a w przypadku ˝o∏nierzy zawodowych —
na podstawie pozwolenia wydanego przez w∏aÊciwe-
go komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej.

2.12) 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 za-
interesowanej 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 powiatowe-
go 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 podsta-
wie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej
przez w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce sta∏ego po-
bytu zainteresowanej osoby lub siedzib´ zaintereso-
wanego 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 rozu-
mieç organy w∏aÊciwe do wydawania pozwoleƒ na
broƒ lub karty rejestracyjnej broni, o których mowa
w ust. 1—4.

6. Pozwolenie na broƒ, karta rejestracyjna broni
palnej pozbawionej cech u˝ytkowych oraz karta reje-
stracyjna broni pneumatycznej sà wydawane na czas
nieokreÊlony.

7. Pozwolenie na broƒ palnà bojowà wydane w ce-
lach, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1, stanowi
jednoczeÊnie pozwolenie na broƒ gazowà i alarmowà.

8.13) Pozwolenie na broƒ na okaziciela, zwane da-
lej „Êwiadectwem broni”, o którym mowa w art. 29
ust. 1, oraz legitymacja osoby dopuszczonej do posia-
dania broni, o której mowa w art. 30 ust. 1 i 2, wyda-
wane sà jedynie przez w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce sta∏ego pobytu zainteresowanej osoby lub
siedzib´ zainteresowanego podmiotu komendanta
wojewódzkiego Policji.
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7) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 12 kwietnia
2003 r.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

9) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 1; stosuje si´ z dniem uzyskania przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosownie
do art. 6 pkt 2 tej ustawy.

10) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
12) Stosuje si´ z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-

skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosownie do art. 6
pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

13) Przepis wszed∏ w ˝ycie z dniem 12 kwietnia 2003 r.



Art. 10. 1. W∏aÊciwy organ Policji wydaje pozwole-
nie na broƒ, je˝eli okolicznoÊci, na które powo∏uje si´
osoba ubiegajàca si´ o pozwolenie, uzasadniajà jego
wydanie.

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e
byç wydane na broƒ szczególnie niebezpiecznà.

3. Pozwolenie na broƒ mo˝e byç wydane w szcze-
gólnoÊci w nast´pujàcych celach:

1) ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeƒstwa in-
nych osób oraz mienia; 

2) ∏owieckich; 

3) sportowych; 

4) kolekcjonerskich; 

5) pamiàtkowych; 

6) szkoleniowych.

4. W∏aÊciwy organ Policji mo˝e, w pozwoleniu na
broƒ, ograniczyç lub wykluczyç mo˝liwoÊç jej nosze-
nia, co potwierdza si´ w legitymacji posiadacza broni.

4a.14) 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.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje broni i amu-
nicji szczególnie niebezpiecznych oraz rodzaje broni
odpowiadajàcej celom, o których mowa w ust. 3. 

Art. 10a.15) 1. Na wniosek osoby posiadajàcej po-
zwolenie 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 Eu-
ropejska 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 posiadanie broni palnej, okre-
Êlonej w Europejskiej karcie broni palnej, jest zaka-
zane albo mo˝liwe na podstawie pozwolenia.

6. Europejska karta broni palnej mo˝e zawieraç
tak˝e informacje o:

1) przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 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 tery-
torium broni palnej; 

2) warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za
granic´ broni palnej.

7. Wpisów do Europejskiej karty broni palnej doko-
nuje w∏aÊciwy organ Policji, a w wyznaczonym do te-
go 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. 

Art. 11. Pozwolenia na broƒ nie wymaga si´
w przypadku:
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14) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 12 kwietnia
2003 r.

15) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1; stosuje si´ z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej, stosow-
nie do art. 6 pkt 2 tej ustawy.



1)16) posiadania broni palnej wytworzonej przed ro-
kiem 1850 lub replik´ tej broni; 

2) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na
podstawie odr´bnych przepisów;

3) dysponowania bronià przez przedsi´biorców do-
konujàcych obrotu bronià i amunicjà na podsta-
wie koncesji lub Êwiadczàcych us∏ugi rusznikar-
skie na podstawie odr´bnych przepisów, o ile jest
to zwiàzane bezpoÊrednio z prowadzeniem dzia∏al-
noÊci gospodarczej;

3a)17) dysponowania bronià przekazanà w celu po-
zbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech
u˝ytkowych; 

4) u˝ywania broni w celach sportowych, szkolenio-
wych lub rekreacyjnych na strzelnicy dzia∏ajàcej
na podstawie zezwolenia w∏aÊciwego organu; 

5) posiadania broni alarmowej o kalibrze do 6 mm;

6) posiadania r´cznych miotaczy gazu obezw∏adnia-
jàcego;

7)18) posiadania przedmiotów przeznaczonych do
obezw∏adniania osób za pomocà energii elektrycz-
nej o Êredniej wartoÊci pràdu w obwodzie nieprze-
kraczajàcej 10 mA;

8)19) u˝ywania broni palnej sygna∏owej i alarmowej
do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszu-
kiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sy-
gnalizacji zawodnikom rozpocz´cia konkurencji
sportowej w trakcie zawodów sportowych, je˝eli
wymaga ona takiej sygnalizacji;

9)20) posiadania broni palnej pozbawionej cech u˝yt-
kowych; 

10)20) posiadania broni pneumatycznej. 

Art. 12. 1. Pozwolenie na broƒ wydawane jest
w drodze decyzji administracyjnej. 

2. W pozwoleniu okreÊla si´: 

1) cel, w jakim zosta∏o wydane; 

2) rodzaj broni; 

3) liczb´ egzemplarzy broni.

3. Wraz z pozwoleniem wydaje si´ zaÊwiadczenie
uprawniajàce do nabycia, w terminie trzech miesi´cy
od daty wydania zaÊwiadczenia, okreÊlonego w po-
zwoleniu rodzaju broni i amunicji do tej broni oraz
okreÊlonej w pozwoleniu liczby egzemplarzy broni
wraz z amunicjà.

4. Je˝eli broƒ nie zosta∏a nabyta w terminie, o któ-
rym mowa w ust. 3, na ˝àdanie zainteresowanej oso-
by wydaje si´ kolejne zaÊwiadczenie.

Art. 13.21) 1. Nabywca broni jest zobowiàzany zare-
jestrowaç 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 pozbawio-
nej cech u˝ytkowych — dodatkowo po przedstawieniu
potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech u˝ytko-
wych.

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 po-
siadaczowi 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 zarejestrowa-
na 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 prawo-
mocnym orzeczeniem sàdu za przest´pstwo
przeciwko ˝yciu, zdrowiu lub mieniu.
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16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
17) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 12 kwietnia 2003 r.

19) Dodany przez art. 68 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3, w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏
w ˝ycie z dniem 12 kwietnia 2003 r.

20) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1. 

———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



8. W przypadku niespe∏nienia wymogów, o któ-
rych mowa w ust. 6 lub 7, w∏aÊciwy organ wydaje de-
cyzj´ 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 deponowaniem broni
ponosi osoba zg∏aszajàca broƒ do rejestracji. Przepis
art. 23 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 14.22) Amunicj´ mo˝na nabywaç na podstawie
legitymacji posiadacza broni lub Êwiadectwa broni,
wy∏àcznie dla tej broni, która jest okreÊlona w legity-
macji albo na podstawie Êwiadectwa broni i pisemne-
go zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia
amunicji. 

Art. 15. 1. Pozwolenia na broƒ nie wydaje si´ oso-
bom: 

1)23) niemajàcym ukoƒczonych 21 lat, z zastrze˝e-
niem ust. 2; 

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), lub o znacznie ograni-
czonej sprawnoÊci psychofizycznej;

3) wykazujàcym istotne zaburzenia funkcjonowania
psychologicznego;

4) uzale˝nionym od alkoholu lub od substancji psy-
choaktywnych;

5)24) nieposiadajàcym miejsca sta∏ego pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)25) co do których istnieje uzasadniona obawa, ˝e
mogà u˝yç broni w celu sprzecznym z interesem
bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego,
w szczególnoÊci skazanym prawomocnym orze-
czeniem sàdu za przest´pstwo przeciwko ˝yciu,
zdrowiu lub mieniu albo wobec których toczy si´
post´powanie karne o pope∏nienie takich prze-
st´pstw. 

2.26) Na wniosek szko∏y, organizacji sportowej, Pol-
skiego Zwiàzku ¸owieckiego, stowarzyszenia obron-
nego pozwolenie mo˝e byç wydane osobie majàcej
ukoƒczone 18 lat, jednak˝e tylko na broƒ s∏u˝àcà do
celów sportowych lub ∏owieckich.

3.26) Osoba, która wyst´puje z podaniem o wyda-
nie 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, stwier-
dzajàce, ˝e nie nale˝y ona do osób wymienionych
w ust. 1 pkt 2—4, i potwierdzajàce, ˝e mo˝e ona dys-
ponowaç bronià.

4.27) Osoba posiadajàca pozwolenie na broƒ wyda-
ne w celu okreÊlonym w art. 10 ust. 3 pkt 1 obowiàza-
na jest raz na pi´ç lat przedstawiç w∏aÊciwemu orga-
nowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psycholo-
giczne, o których mowa w ust. 3. W przypadku wyda-
nia negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zo-
bowiàzany jest zawiadomiç o tym w∏aÊciwy organ Po-
licji.

5.27) W przypadku ujawnienia okolicznoÊci dosta-
tecznie uzasadniajàcych podejrzenie, i˝ osoba posia-
dajàca pozwolenie na broƒ lub zarejestrowanà broƒ
pneumatycznà nale˝y do osób wymienionych w ust. 1
pkt 2—4, w∏aÊciwy organ Policji mo˝e zobowiàzaç t´
osob´ do niezw∏ocznego poddania si´ badaniom le-
karskim i psychologicznym i przedstawienia wyda-
nych orzeczeƒ. W przypadku wydania negatywnego
orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiàzany jest za-
wiadomiç o tym w∏aÊciwy organ Policji.

6.28) Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczà funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agen-
cji Wywiadu, Biura Ochrony Rzàdu, Stra˝y Granicznej,
S∏u˝by Wi´ziennej oraz funkcjonariuszy innych paƒ-
stwowych formacji uzbrojonych i ˝o∏nierzy zawodo-
wych Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli na
podstawie odr´bnych przepisów posiadajà przydzielo-
nà im broƒ s∏u˝bowà.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
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———————
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ti-

ret pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
24) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 12 kwietnia 2003 r.

27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 12 kwietnia 2003 r.

28) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 202 ustawy wy-
mienionej w odnoÊniku 2 jako pierwsza i art. 1 pkt 16
lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏
w ˝ycie z dniem 12 kwietnia 2003 r.



1) zakres badaƒ lekarskich i psychologicznych, któ-
rym jest obowiàzana poddaç si´ osoba, o której
mowa w ust. 3 i 4;

2) lekarzy i psychologów upowa˝nionych do przepro-
wadzania badaƒ oraz wydawania orzeczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3 i 4;

3) warunki i tryb:

a) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ lekarskich i psy-
chologicznych,

b) uzyskiwania i utraty uprawnieƒ przez lekarzy
i psychologów do przeprowadzania badaƒ le-
karskich i psychologicznych,

c) kontroli wykonywania i dokumentowania badaƒ
lekarskich i psychologicznych oraz wydawa-
nych orzeczeƒ lekarskich i psychologicznych;

4) dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologów
przeprowadzajàcych badania lekarskie i psycholo-
giczne;

5) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz
wzory stosowanych dokumentów;

6) maksymalne stawki op∏at za badania lekarskie
i psychologiczne.

8. Koszty zwiàzane z wydaniem orzeczeƒ, o któ-
rych mowa w ust. 3—5, ponosi osoba poddana bada-
niu.

9.29) 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∏ugi-
wania si´ bronià. 

9.30) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz stanów chorobowych i za-
burzeƒ funkcjonowania psychologicznego, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—4, wykluczajàcych mo˝liwoÊç wydania po-
zwolenia na broƒ, rejestracji broni, bioràc pod uwag´ unie-
mo˝liwienie wydania pozwolenia na broƒ lub karty reje-

stracyjnej broni pneumatycznej osobom niedajàcym r´koj-
mi bezpiecznego pos∏ugiwania si´ bronià.

Art. 16. 1. Osoba, która wyst´puje z podaniem
o wydanie pozwolenia na broƒ, jest obowiàzana zdaç
egzamin przed komisjà powo∏anà przez w∏aÊciwy or-
gan Policji ze znajomoÊci przepisów dotyczàcych po-
siadania i u˝ywania danej broni oraz z umiej´tnoÊci
pos∏ugiwania si´ tà bronià. 

2.31) Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwol-
nieni sà funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Gra-
nicznej, Biura Ochrony Rzàdu, S∏u˝by Wi´ziennej,
funkcjonariusze lub pracownicy innych paƒstwowych
formacji uzbrojonych i ˝o∏nierze zawodowi Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, cz∏onkowie Polskiego
Zwiàzku ¸owieckiego — w zakresie broni myÊliwskiej,
oraz cz∏onkowie Polskiego Zwiàzku Strzelectwa Spor-
towego posiadajàcy licencj´ zezwalajàcà na uprawia-
nie strzelectwa sportowego — w zakresie broni spor-
towej, je˝eli zdali taki egzamin na podstawie odr´b-
nych przepisów.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy eg-
zaminu, sk∏ad komisji egzaminacyjnej oraz stawki od-
p∏atnoÊci za egzamin. Egzamin powinien sk∏adaç si´
z cz´Êci teoretycznej, dotyczàcej znajomoÊci przepi-
sów w zakresie zgodnego z prawem posiadania i u˝y-
wania danej broni, oraz z cz´Êci praktycznej, dotyczà-
cej umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ tà bronià, a stawki
odp∏atnoÊci za egzamin powinny byç zró˝nicowane
w zale˝noÊci od celu, w jakim ma byç wydane pozwo-
lenie na broƒ.

Art. 17. 1. W∏aÊciwy organ Policji mo˝e odmówiç
wydania pozwolenia na broƒ osobie, która naruszy∏a:

1) warunki okreÊlone w pozwoleniu na broƒ, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 4;

2) obowiàzek rejestracji broni, o którym mowa
w art. 13 ust. 1;

3)32) obowiàzek zawiadomienia o utracie broni, o któ-
rym mowa w art. 25; 

4)24) obowiàzek zawiadomienia o zmianie miejsca
sta∏ego pobytu, o którym mowa w art. 26; 
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———————
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. e ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1; w tym brzmieniu obowià-
zuje do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w od-
noÊniku 30.

30) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 ustawy z dnia
29 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o powszech-
nym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210,
poz. 2036), która wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.

———————
31) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 138 ustawy

z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U.
Nr 27, poz. 298), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 marca
2001 r., i art. 202 ustawy wymienionej w odnoÊniku 2 ja-
ko pierwsza.

32) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.



5) zasady przechowywania oraz ewidencjonowania
broni i amunicji oraz ich noszenia, o których mo-
wa w art. 32.

2. W∏aÊciwy organ Policji mo˝e odmówiç wydania
pozwolenia na broƒ osobie, której cofni´to pozwole-
nie na broƒ na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4.

3.33) W∏aÊciwy organ Policji odmawia wydania po-
zwolenia na broƒ osobie, która nie zda∏a egzaminu,
o którym mowa w art. 16 ust. 1.

4.33) W∏aÊciwy organ Policji odmawia wydania po-
zwolenia na broƒ osobie, która nie przedstawi∏a orze-
czenia lekarskiego i psychologicznego, o którym mo-
wa w art. 15 ust. 3. 

Art. 18.34) 1. W∏aÊciwy organ Policji cofa pozwole-
nie na broƒ, je˝eli osoba, której takie pozwolenie wy-
dano:

1) nie przestrzega warunków okreÊlonych w pozwole-
niu 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 bro-
ni, o którym mowa w art. 25;

4) nosi broƒ, znajdujàc si´ w stanie po u˝yciu alkoho-
lu, Êrodka odurzajàcego lub substancji psychotro-
powej albo Êrodka zast´pczego.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2—4 stosuje si´ odpowiednio
do osób dopuszczonych do posiadania broni, o któ-
rych 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 sta-
nowi∏y podstaw´ do jego wydania.

5. W∏aÊciwy organ Policji mo˝e cofnàç pozwolenie
na broƒ w przypadku naruszenia przez osob´ posiada-
jàcà pozwolenie:

1) obowiàzku rejestracji broni, o którym mowa
w art. 13 ust. 1;

2) obowiàzku poddania si´ badaniom lekarskim
i psychologicznym i przedstawienia orzeczeƒ le-

karskiego i psychologicznego, o których mowa
w art. 15 ust. 3—5;

3) obowiàzku zawiadomienia w∏aÊciwego organu Po-
licji o zmianie miejsca sta∏ego pobytu, o którym
mowa w art. 26;

4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjo-
nowania broni i amunicji, o których mowa
w art. 32;

5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amu-
nicji 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´ odpowied-
nio do osób posiadajàcych dopuszczenie do posiada-
nia broni.

7. Osobom posiadajàcym zarejestrowanà broƒ
pneumatycznà w przypadkach, o których mowa
w ust. 5 pkt 2—6, mo˝na uniewa˝niç kart´ rejestracyj-
nà broni. 

Art. 19. 1.35) Osobie posiadajàcej broƒ zgodnie
z przepisami ustawy Policja, a w przypadku ˝o∏nierzy
zawodowych ˚andarmeria Wojskowa, mo˝e za pokwi-
towaniem odebraç broƒ i amunicj´ oraz dokumenty
potwierdzajàce legalnoÊç posiadania broni w przypad-
ku 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 publiczne-
mu. 

2.35) Broƒ oraz dokumenty, o których mowa
w ust. 1, niezw∏ocznie przekazuje si´ do depozytu w∏a-
Êciwemu organowi Policji albo ˚andarmerii Wojsko-
wej. 

3. Uprawnienia i obowiàzki, o których mowa
w ust. 1 i 2, realizuje tak˝e Stra˝ Graniczna na obsza-
rze przejÊcia granicznego i w strefie nadgranicznej.

Art. 20.36) Cofni´cie pozwolenia na broƒ, dopusz-
czenia do posiadania broni oraz uniewa˝nienie karty
rejestracyjnej broni pneumatycznej nast´puje w dro-
dze decyzji administracyjnej. 
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———————
33) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



Art. 21. 1. Dopuszcza si´ zbywanie broni i amunicji
do tej broni pomi´dzy osobami posiadajàcymi pozwo-
lenie na ten sam rodzaj broni. 

2. Zbywajàcy broƒ i amunicj´ do tej broni obowià-
zany jest niezw∏ocznie powiadomiç pisemnie o tym
fakcie w∏aÊciwy organ Policji. 

Art. 22. 1.37) Osoba, która utraci∏a uprawnienie do
posiadania broni lub której uniewa˝niono kart´ reje-
stracyjnà broni pneumatycznej, jest obowiàzana nie-
zw∏ocznie zbyç broƒ i amunicj´ do tej broni. 

1a.38) Za wykonanie obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1, uwa˝a si´ tak˝e pozbawienie broni palnej
cech u˝ytkowych. 

2. Zbycie broni, o którym mowa w ust. 1, mo˝e na-
stàpiç za poÊrednictwem przedsi´biorcy uprawnione-
go do obrotu bronià lub w sposób, o którym mowa
w art. 21.

3. Je˝eli broƒ nie zostanie zbyta w terminie 30 dni,
nale˝y jà z∏o˝yç wraz z amunicjà do depozytu w∏aÊci-
wego organu Policji.

4. Z∏o˝enie broni i amunicji do depozytu nie stano-
wi przeszkody do ich zbycia w trybie, o którym mowa
w ust. 2.

Art. 23.39) 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 przekaza-
nia do depozytu przez znalazc´;

2) osoba, która utraci∏a prawo do jej posiadania, de-
ponujàca 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 pobie-
rane po up∏ywie roku od dnia ich z∏o˝enia do depozy-
tu.

Art. 24.40) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
oraz z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów pu-
blicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady deponowania i niszczenia broni i amunicji
w depozycie Policji, ˚andarmerii Wojskowej lub orga-
nu celnego, o którym mowa w art. 37 ust. 3, oraz staw-
ki odp∏atnoÊci za ich przechowywanie w depozycie,
z uwzgl´dnieniem zapewnienia protokolarnego prze-
j´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 ˚andarmerii 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∏a-
snoÊci broni lub amunicji na rzecz Skarbu Paƒstwa
przez osob´ deponujàcà.

Art. 25.41) 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´ Wojsko-
wà.

Art. 26.42) Osoba posiadajàca pozwolenie na broƒ
lub posiadajàca broƒ podlegajàcà rejestracji, która nie
wymaga pozwolenia na broƒ, jest obowiàzana w razie
zmiany miejsca sta∏ego pobytu zawiadomiç o tym fak-
cie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miej-
sca sta∏ego pobytu, organ Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du
na nowe miejsce sta∏ego pobytu.

Art. 27. 1. W∏aÊciwe organy Policji, a w stosunku
do ˝o∏nierzy zawodowych — w∏aÊciwe organy wojsko-
we, sà uprawnione do kontroli wykonywania obowiàz-
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37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
38) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1; stosuje si´ z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej,
stosownie do art. 6 pkt 2 tej ustawy.

39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
12 kwietnia 2003 r.

———————
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
12 kwietnia 2003 r.

41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
12 kwietnia 2003 r.

42) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 15 i 25
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.



ków wynikajàcych z przepisów ustawy przez osoby
oraz podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1.

2.43) 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, posiadajà-
cych legitymacj´ osoby dopuszczonej do posia-
dania broni,

c) ubiegajàcych si´ o pozwolenie na broƒ lub do-
puszczenie 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. 

2a.44) 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 Elektroniczne-
go Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL).

3.45) Dane osobowe ˝o∏nierzy zawodowych posia-
dajàcych 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 iden-
tyfikacyjne tej broni podlegajà wpisowi do rejestru
prowadzonego przez Komendanta G∏ównego ˚andar-
merii Wojskowej. 

4.45) Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej
przekazuje raz w roku, w terminie do 1 marca, Komen-
dantowi G∏ównemu Policji informacj´ o liczbie pozwo-
leƒ na broƒ wydanych w roku poprzednim, wraz z in-

formacjà o liczbie egzemplarzy i rodzajach broni, na
które pozwolenia te zosta∏y wydane. 

5. Polski Zwiàzek ¸owiecki i zarzàdy stowarzyszeƒ
strzeleckich sà obowiàzane do corocznego sk∏adania
w∏aÊciwym organom Policji aktualnych wykazów
cz∏onków uprawiajàcych ∏owiectwo lub strzelectwo
z u˝yciem w∏asnej broni oraz do powiadamiania tych
organów o wykluczeniu wymienionych cz∏onków tych
organizacji w terminie 30 dni od dnia wykluczenia.

6.46) Wykaz, o którym mowa w ust. 5, obejmuje
imi´ i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL)
oraz adres miejsca sta∏ego pobytu.

Art. 28. Broni odpowiadajàcej celom ∏owieckim
i broni odpowiadajàcej celom sportowym oraz amuni-
cji do takiej broni mo˝na u˝yczaç osobom posiadajà-
cym pozwolenie na broƒ wydane w celach ∏owieckich
lub sportowych. 

Art. 29. 1. Âwiadectwo broni mo˝e byç wydane:47)

1) przedsi´biorcom i jednostkom organizacyjnym,
którzy na podstawie odr´bnych przepisów powo-
∏ali wewn´trzne s∏u˝by ochrony, je˝eli broƒ jest
niezb´dna do wykonywania przez te s∏u˝by zadaƒ
wynikajàcych z planu ochrony;

2) przedsi´biorcom, którzy uzyskali koncesje na pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
us∏ug ochrony osób i mienia, je˝eli broƒ jest im
niezb´dna w zakresie i formach okreÊlonych
w koncesji;

3) podmiotom prowadzàcym strzelnic´;

4) szko∏om, organizacjom sportowym i ∏owieckim,
stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i re-
alizacji çwiczeƒ strzeleckich lub innym placówkom
oÊwiatowym oraz organizatorom kursów, kszta∏-
càcym w zawodzie pracownika ochrony;

5) podmiotom wykonujàcym zadania zwiàzane z re-
alizacjà filmów i innych przedsi´wzi´ç artystycz-
nych;

6) urz´dom, instytucjom, zak∏adom, przedsi´biorcom
i innym podmiotom, których pracownikom broƒ
jest niezb´dna do ochrony osobistej w zwiàzku
z wykonywaniem przez nich obowiàzków pracow-
niczych zwiàzanych ze szczególnym nara˝eniem
na zamach przeciwko ˝yciu lub zdrowiu; 
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7)48) podmiotom, którym broƒ jest niezb´dna w ce-
lach wzywania pomocy, ratowniczych, poszuki-
wawczych oraz sygnalizowania rozpocz´cia kon-
kurencji w zawodach sportowych.

2. Âwiadectwo broni na broƒ szczególnie niebez-
piecznà mo˝e byç wydane wy∏àcznie podmiotom,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom
kursów, kszta∏càcym w zawodzie pracownika ochrony.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po uzyska-
niu Êwiadectwa broni mogà nabywaç broƒ i amunicj´
na zasadach okreÊlonych w art. 12 ust. 3 i art. 14 albo
najmowaç broƒ od Policji lub Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 30. 1. Osoby fizyczne zatrudnione przez pod-
mioty, o których mowa w art. 29 ust. 1, przy wykony-
waniu zadaƒ wymienionych w tym przepisie, z zacho-
waniem zasad okreÊlonych w art. 15 ust. 1—5 i art. 16
ust. 1, mogà zostaç dopuszczone do posiadania broni
w czasie wykonywania tych zadaƒ. 

2. Dopuszczenie do posiadania broni nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez
w∏aÊciwy organ Policji. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczà osób, które na
podstawie odr´bnych przepisów posiadajà licencj´
pracownika ochrony fizycznej. 

4. LegalnoÊç posiadania broni przez osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1, oraz przez osoby posiadajàce li-
cencj´ pracownika ochrony fizycznej potwierdza si´
w legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania bro-
ni. 

Art. 31. 1.49) Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory:
legitymacji posiadacza broni, zaÊwiadczenia upraw-
niajàcego do nabycia broni, legitymacji osoby do-
puszczonej do posiadania broni i Êwiadectwa broni
oraz karty rejestracyjnej broni. Legitymacje i zaÊwiad-
czenia powinny zawieraç dane umo˝liwiajàce jedno-
znacznà identyfikacj´ osoby oraz rodzaju broni. 

2. Minister Obrony Narodowej oraz minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych okreÊlà, w drodze roz-
porzàdzenia, organy wojskowe w∏aÊciwe do wydawa-
nia pozwoleƒ na broƒ podleg∏ym im ˝o∏nierzom zawo-
dowym i kontroli wykonywania obowiàzków wynika-
jàcych z przepisów ustawy przez osoby, które uzyska-
∏y pozwolenie na broƒ, oraz do prowadzenia rejestru,
o którym mowa w art. 27 ust. 3.

Art. 32. 1. Broƒ i amunicj´ nale˝y przechowywaç
i nosiç w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do nich
osób nieuprawnionych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw kultury 50), okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i wa-
runki przechowywania, noszenia oraz ewidencjono-
wania broni i amunicji, z wy∏àczeniem podmiotów,
o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzgl´dnie-
niem zabezpieczeƒ uniemo˝liwiajàcych dost´p do bro-
ni i amunicji osobom trzecim.

Art. 33. 1. Je˝eli interes bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub porzàdek publiczny tego wymagajà, minister w∏a-
Êciwy do spraw wewn´trznych mo˝e wprowadziç,
w drodze rozporzàdzenia, na obszarze ca∏ego paƒstwa
lub na okreÊlonych obszarach, zakaz noszenia wszel-
kiego rodzaju broni lub niektórych jej rodzajów na
czas okreÊlony.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszyst-
kich osób posiadajàcych broƒ zgodnie z przepisami ni-
niejszej ustawy, z wy∏àczeniem osób posiadajàcych
broƒ na podstawie Êwiadectwa broni wydanego pod-
miotom, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6,
oraz z wy∏àczeniem osób, o których mowa w art. 39
ust. 1 i w art. 40.

Rozdzia∏ 3

Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przywóz z zagranicy i wywóz za granic´ broni i amu-

nicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez
cudzoziemców

Art. 34. Przewóz broni i amunicji przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e nastàpiç na podstawie
zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊciwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 35. 1. Przewo˝enie broni i amunicji Êrodkami
transportu publicznego, z zastrze˝eniem ust. 2, jest
dopuszczalne przy zachowaniu niezb´dnych Êrodków
bezpieczeƒstwa, pod warunkiem ˝e broƒ i amunicja sà
zabezpieczone w sposób uniemo˝liwiajàcy powstanie
zagro˝enia ˝ycia, zdrowia lub mienia.

2. Przewo˝enie broni i amunicji w kabinach pasa-
˝erskich statków powietrznych przez osoby inne ni˝
specjalnie do tego upowa˝nione na podstawie odr´b-
nych przepisów jest zakazane.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu oraz mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i wa-
runki przewo˝enia broni i amunicji Êrodkami transpor-
tu publicznego, w sposób uniemo˝liwiajàcy powsta-
nie zagro˝enia ˝ycia, zdrowia lub mienia.

Art. 36. 1. Przesy∏anie broni oraz amunicji za po-
Êrednictwem podmiotów zajmujàcych si´ przewo˝e-
niem i dor´czaniem przesy∏ek jest zakazane, z zastrze-
˝eniem ust. 3 i 4.

2. Organy celne, a tak˝e jednostki przewo˝àce
przesy∏ki pocztowe, w razie stwierdzenia przypadku
naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 1, zatrzymu-
jà przesy∏k´, zawiadamiajàc o tym najbli˝szy organ
Policji, który jest zobowiàzany do jej niezw∏ocznego
protokolarnego przej´cia do depozytu.

3. Dopuszcza si´ przesy∏anie broni za poÊrednic-
twem podmiotów, o których mowa w ust. 1, pomi´dzy
przedsi´biorcami uprawnionymi na podstawie odr´b-
nych przepisów do prowadzenia obrotu bronià lub do
jej wytwarzania.

4. Dopuszcza si´ przesy∏anie broni z zagranicy dla
osób fizycznych posiadajàcych pozwolenie na dany
rodzaj broni za poÊrednictwem podmiotów, o których
mowa w ust. 1.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i warunki przesy∏ania broni
w przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4,
z uwzgl´dnieniem zabezpieczeƒ uniemo˝liwiajàcych
utrat´ broni oraz z uwzgl´dnieniem poddania tej bro-
ni odprawie celnej.

Art. 37. 1. Przywóz broni i amunicji z zagranicy
przez obywateli polskich na w∏asne potrzeby wymaga
uprzedniego wydania zaÊwiadczenia przez w∏aÊciwe-
go konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przekraczajàc
granic´, sà obowiàzane do pisemnego zg∏oszenia w∏a-
Êciwemu organowi celnemu przywozu broni i amuni-
cji. Organ ten niezw∏ocznie przekazuje informacje za-
warte w zg∏oszeniu w∏aÊciwemu organowi Policji.

3. Je˝eli osoby, o których mowa w ust. 1, nie po-
siadajà pozwolenia na broƒ, sà obowiàzane nie-
zw∏ocznie z∏o˝yç przywo˝onà broƒ i amunicj´ do de-
pozytu w∏aÊciwego organu celnego, a tak˝e, w termi-
nie 14 dni od dnia przywozu broni na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, wystàpiç do w∏aÊciwego orga-
nu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
broƒ. 

4. Koszty zwiàzane z deponowaniem broni i amu-
nicji w trybie, o którym mowa w ust. 3, ponosi osoba
sk∏adajàca broƒ i amunicj´ do depozytu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór zg∏oszenia
oraz tryb przekazywania informacji, o których mowa
w ust. 2. Zg∏oszenie powinno zawieraç dane, które po-
zwolà na jednoznacznà identyfikacj´ osoby przywo˝à-
cej broƒ i amunicj´, a tak˝e jednoznacznà identyfikacj´
tej broni i amunicji.

Art. 38. Wywóz broni i amunicji za granic´ przez
obywateli polskich wymaga zgody w∏aÊciwego orga-
nu Policji. 

Art. 39. 1. Cz∏onkowie misji dyplomatycznych
i urz´dów konsularnych oraz osoby zrównane z nimi
na podstawie porozumieƒ mi´dzynarodowych mogà
posiadaç broƒ i amunicj´ na podstawie porozumieƒ
mi´dzynarodowych lub na zasadzie wzajemnoÊci
w celach: 

1) ochrony osobistej; 

2) ∏owieckich; 

3) sportowych; 

4) kolekcjonerskich; 

5) pamiàtkowych. 

2. Cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1, w∏a-
Êciwy organ Policji wydaje terminowe pozwolenie na
broƒ na okres pe∏nienia przez te osoby funkcji w mi-
sjach dyplomatycznych i urz´dach konsularnych
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych oraz
minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia, tryb i warunki wydawania
pozwoleƒ na broƒ cudzoziemcom, o których mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem wymogu przedstawienia
dokumentu o charakterze pozwolenia na broƒ, wyda-
nego cudzoziemcowi przez w∏aÊciwy organ paƒstwa,
którego jest obywatelem.

Art. 40. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 39
ust. 1 mogà posiadaç broƒ i amunicj´, je˝eli sà one
niezb´dne do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych
z ochronà misji dyplomatycznych i urz´dów konsular-
nych paƒstw obcych, przedstawicielstw organizacji
mi´dzynarodowych, cz∏onków oficjalnych delegacji
zagranicznych, a tak˝e do innych celów wynikajàcych
z porozumieƒ mi´dzynarodowych lub z zasady wza-
jemnoÊci, z uwzgl´dnieniem przepisu art. 39 ust. 2
i przepisów wydanych na podstawie art. 39 ust. 3.

Art. 41. 1. Przywóz broni i amunicji z zagranicy
oraz jej wywóz za granic´ przez cudzoziemców, o któ-
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rych mowa w art. 39 ust. 1 i art. 40, wymagajà uprzed-
niego wydania zaÊwiadczenia przez w∏aÊciwego kon-
sula Rzeczypospolitej Polskiej. ZaÊwiadczenie zast´-
puje pozwolenie na broƒ na okres do 30 dni od dnia
przywozu broni i amunicji. 

2. Je˝eli up∏ynà∏ termin wa˝noÊci zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1, broƒ i amunicja podlegajà
niezw∏ocznemu z∏o˝eniu do depozytu organu Policji
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziem-
ca. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w∏a-
Êciwy organ Policji mo˝e wydaç cudzoziemcowi za-
Êwiadczenie zast´pujàce pozwolenie na broƒ oraz
uprawniajàce do wywozu broni i amunicji, okreÊlajàc
termin wa˝noÊci tego zaÊwiadczenia nie d∏u˝szy ni˝
14 dni. 

4. Je˝eli cudzoziemcy, o których mowa w art. 39
ust. 1 i art. 40, nie spe∏niajà warunków okreÊlonych
w ust. 1 i 2, broƒ i amunicja podlegajà zatrzymaniu
przez w∏aÊciwy organ Stra˝y Granicznej lub organ cel-
ny i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji w∏a-
Êciwemu ze wzgl´du na miejsce przekraczania granicy
przez tych cudzoziemców. 

Art. 42. 1. Cudzoziemcy przybywajàcy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej mogà przywoziç i wy-
woziç broƒ odpowiadajàcà celom ∏owieckim, a tak˝e
amunicj´ do niej w liczbie nieprzekraczajàcej ∏àcznie
100 sztuk, o ile broƒ i amunicja majà s∏u˝yç do polo-
waƒ organizowanych na podstawie odr´bnych przepi-
sów. 

2. Cudzoziemcy przybywajàcy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w celu wzi´cia udzia∏u w impre-
zach sportowych, których regulamin wymaga u˝ycia
broni, lub w przygotowaniach do takich imprez mogà
przywoziç i wywoziç broƒ odpowiadajàcà celom spor-
towym oraz amunicj´ do tej broni w iloÊciach okreÊlo-
nych w zaproszeniu organizatorów imprez sporto-
wych. Zaproszenia muszà byç potwierdzone przez
w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji.

3. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez cu-
dzoziemców, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa si´
na podstawie zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊci-
wego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, które zast´-
puje pozwolenie na broƒ na okres do 30 dni od dnia
przywozu broni i amunicji.

3a.51) 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´. 

4. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 3, upraw-
nia cudzoziemców do nabycia amunicji do broni okre-
Êlonej w tym zaÊwiadczeniu.

5. Je˝eli up∏ynà∏ termin wa˝noÊci zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 3, broƒ i amunicja podlegajà
niezw∏ocznemu z∏o˝eniu do depozytu organu Policji
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziem-
ca. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w∏a-
Êciwy organ Policji mo˝e wydaç cudzoziemcowi za-
Êwiadczenie zast´pujàce pozwolenie na broƒ oraz
uprawniajàce do wywozu broni i amunicji, okreÊlajàc
termin wa˝noÊci tego zaÊwiadczenia nie d∏u˝szy ni˝
30 dni. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

7. Je˝eli cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie spe∏niajà warunków okreÊlonych w ust. 1—3 i 5,
broƒ i amunicja podlegajà zatrzymaniu przez w∏aÊci-
wy organ Stra˝y Granicznej lub organ celny i protoko-
larnemu przekazaniu organowi Policji w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce przekraczania granicy przez tych
cudzoziemców. 

8.52) Przepisy ust. 1—7 stosuje si´ odpowiednio do
obywateli polskich majàcych miejsce sta∏ego pobytu
za granicà.

Art. 43. 1. Cudzoziemcy niewymienieni w art. 39
ust. 1, posiadajàcy upowa˝nienie w∏adz swojego paƒ-
stwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzempla-
rzy broni, poÊwiadczone przez w∏aÊciwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej, mogà nabywaç broƒ na
podstawie zaÊwiadczenia wydanego przez w∏aÊciwy
organ Policji, o którym mowa w ust. 2.

2. Na wniosek cudzoziemca posiadajàcego doku-
menty, o których mowa w ust. 1, w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce pobytu cudzoziemca komendant woje-
wódzki Policji wydaje zaÊwiadczenie uprawniajàce do
nabycia okreÊlonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy
broni.

3. Nabycie broni, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
dotyczyç wy∏àcznie tych rodzajów broni, które, zgod-
nie z przepisami ustawy, mogà posiadaç osoby fizycz-
ne na podstawie pozwolenia na broƒ.
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———————
51) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1; stosuje si´ z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej,
stosownie do art. 6 pkt 2 tej ustawy.

———————
52) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1; stosuje si´ z dniem uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej, stosownie do art. 6 pkt 2 tej ustawy.



4. Zbywajàcy broƒ cudzoziemcowi jest obowiàza-
ny niezw∏ocznie z∏o˝yç t´ broƒ do depozytu komen-
danta wojewódzkiego Policji, który wyda∏ cudzoziem-
cowi zaÊwiadczenie uprawniajàce do nabycia broni.

5. Do wywozu za granic´ nabytej przez cudzoziem-
ca broni uprawnia zaÊwiadczenie, o którym mowa
w ust. 2, z terminem wa˝noÊci do 2 dni.

6.53) Wydanie cudzoziemcowi broni z depozytu po-
licyjnego nast´puje wraz z wydaniem zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 5, po podaniu przez cudzoziem-
ca:

1) nazwiska lub nazwy oraz adresu zbywajàcego broƒ
cudzoziemcowi;

2) adresu, pod który broƒ ma byç wys∏ana bàdê prze-
transportowana;

3) informacji umo˝liwiajàcych identyfikacj´ broni,
w szczególnoÊci: rodzaj i typ broni, jej mark´, kali-
ber, numer fabryczny;

4) Êrodka transportu, którym broƒ b´dzie przemiesz-
czana za granic´;

5) planowanych dat wywozu broni za granic´ oraz
przybycia z bronià do miejsca przeznaczenia za
granicà. 

7. W przypadku gdy broni nie wywieziono za gra-
nic´ w terminie okreÊlonym w zaÊwiadczeniu, broƒ
podlega niezw∏ocznemu z∏o˝eniu do depozytu najbli˝-
szego organu Policji, a w∏aÊciwy komendant woje-
wódzki Policji wydaje kolejne zaÊwiadczenie.

8. Je˝eli cudzoziemiec nie spe∏nia warunków okre-
Êlonych w ustawie, broƒ podlega zatrzymaniu przez
w∏aÊciwy organ Stra˝y Granicznej lub organ celny
i protokolarnemu przekazaniu organowi Policji w∏aÊci-
wemu ze wzgl´du na miejsce przekraczania granicy
przez cudzoziemca.

9. W∏aÊciwy organ celny niezw∏ocznie zawiadamia
o fakcie wywozu przez cudzoziemca broni nabytej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komendanta wo-
jewódzkiego Policji, o którym mowa w ust. 2.

10.54) Komendant wojewódzki Policji niezw∏ocznie
zawiadamia Komendanta G∏ównego Policji o nabyciu
broni przez cudzoziemca oraz o wydaniu zaÊwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 5, przekazujàc dane zawar-
te w upowa˝nieniu, o którym mowa w ust. 1, oraz da-
ne 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 teryto-
rium odbywaç si´ b´dzie przewóz broni, a w przypad-
ku gdy takie w∏adze nie zosta∏y wskazane — konsulów
tych paƒstw, o nabyciu broni przez cudzoziemca i za-
miarze jej wywozu, przekazujàc informacje w tym za-
kresie. 

11.55) 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 pozwole-
niach na broƒ, zaÊwiadczeniach, zatrzymaniu bro-
ni i z∏o˝eniu jej do depozytu oraz inne informacje
o przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za grani-
c´ broni palnej przez cudzoziemców, wraz z dany-
mi wymienionymi w ust. 6,

3) rodzaj i numer dokumentu uprawniajàcego do
przekroczenia granicy 

— rejestr ten mo˝e byç prowadzony ∏àcznie z reje-
strem, o którym mowa w art. 27 ust. 2.

12.55) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb przekazywania
przez Komendanta G∏ównego Policji w∏aÊciwym w∏a-
dzom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej infor-
macji, o których mowa w ust. 10, w taki sposób, aby
przekazywanie tych informacji odbywa∏o si´ nie póê-
niej ni˝ w chwili przewozu broni przez granic´ Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Art. 44. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzory zaÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 34,
art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 oraz
art. 43 ust. 2. ZaÊwiadczenia powinny zawieraç opis
przywo˝onej, przewo˝onej lub wywo˝onej broni
i amunicji, umo˝liwiajàcy ich jednoznacznà identyfika-
cj´, a tak˝e dane, które wraz z dokumentem paszpor-
towym lub innym dokumentem uprawniajàcym do
przekroczenia granicy paƒstwa pozwolà na ustalenie
to˝samoÊci ich posiadacza. 
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———————
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
55) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 12 kwietnia
2003 r.



Art. 44a.56) Zasady przemieszczania amunicji
przez granice wewn´trzne paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej oraz paƒstw stowarzyszonych, przez
przedsi´biorc´ oraz przedsi´biorc´ zagranicznego,
okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝yt-
ku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238,
poz. 2019).

Rozdzia∏ 4

Strzelnice

Art. 45. Broƒ, która jest zdolna do ra˝enia celów na
odleg∏oÊç, mo˝e byç u˝ywana w celach szkoleniowych
i sportowych tylko na strzelnicach. 

Art. 46. 1. Strzelnice powinny byç zlokalizowane,
zbudowane i zorganizowane w sposób nienaruszajà-
cy wymogów zwiàzanych z ochronà Êrodowiska oraz
wykluczajàcy mo˝liwoÊç wydostania si´ poza ich ob-
r´b pocisku wystrzelonego z broni ze stanowiska
strzeleckiego w sposób zgodny z regulaminem strzel-
nicy.

2. Szczegó∏owe zasady zachowania bezpieczeƒ-
stwa na strzelnicy okreÊla regulamin strzelnicy. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzorcowy regula-
min bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, uwzgl´d-
niajàc warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposób
obchodzenia si´ z bronià i sposób zachowania si´
osób przebywajàcych na strzelnicy. 

Art. 47.57) Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy na-
st´puje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej
przez w∏aÊciwego wójta, burmistrza (prezydenta mia-
sta).

Art. 48. Minister w∏aÊciwy do spraw ochrony Êro-
dowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania
w zakresie ochrony Êrodowiska dotyczàce budowy
i u˝ytkowania strzelnic. 

Art. 49.58) Przepisów rozdzia∏u nie stosuje si´ do
strzelnic Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Poli-
cji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji
Wywiadu, Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej oraz
Biura Ochrony Rzàdu.

Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 50. Kto porzuca broƒ palnà lub amunicj´, któ-
ra pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci
do lat 2. 

Art. 51. 1.59) Kto bez wymaganej rejestracji posia-
da broƒ pneumatycznà albo zbywa osobie nieupraw-
nionej broƒ pneumatycznà albo miotacz gazu obez-
w∏adniajàcego lub narz´dzie albo urzàdzenie, którego
u˝ywanie mo˝e zagra˝aç ˝yciu lub zdrowiu, podlega
karze aresztu albo grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto: 

1) nie dope∏nia obowiàzku rejestracji broni albo obo-
wiàzku zdania broni i amunicji do depozytu;

2) nie dope∏nia obowiàzku zawiadomienia Policji
o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji
do tej broni;

3)60) posiadajàc pozwolenie na broƒ lub posiadajàc
broƒ podlegajàcà rejestracji, która nie wymaga
pozwolenia na broƒ, nie dope∏nia obowiàzku pi-
semnego zawiadomienia w∏aÊciwego organu Poli-
cji o zmianie miejsca sta∏ego pobytu w terminie
14 dni od dnia zmiany miejsca sta∏ego pobytu; 

4)60) nosi broƒ, znajdujàc si´ w stanie po u˝yciu alko-
holu, Êrodka odurzajàcego lub substancji psycho-
tropowych albo Êrodka zast´pczego; 

5) przywozi z zagranicy albo wywozi za granic´ broƒ
i amunicj´ lub przewozi broƒ i amunicj´ przez te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaga-
nego zaÊwiadczenia w∏aÊciwego konsula Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub bez zgody w∏aÊciwego or-
ganu Policji, a tak˝e nie dope∏nia obowiàzku pi-
semnego zg∏oszenia przywozu broni i amunicji
przy przekraczaniu granicy; 

6) narusza zakaz przesy∏ania broni i amunicji za po-
Êrednictwem podmiotów zajmujàcych si´ przewo-
˝eniem i dor´czaniem przesy∏ek; 

7) przechowuje oraz nosi broƒ i amunicj´ w sposób
umo˝liwiajàcy dost´p do nich osób nieuprawnio-
nych; 

8) przewozi broƒ lub amunicj´ Êrodkami transportu
publicznego, nie spe∏niajàc warunku prawid∏owe-
go zabezpieczenia broni i amunicji;
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———————
56) Dodany przez art. 68 pkt 3 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 718),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 11 lipca 2003 r. 

58) W brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia 17 paê-
dziernika 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rzà-
du i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1939),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

———————
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



9) przewozi broƒ i amunicj´ w kabinie pasa˝erskiego
statku powietrznego, nie b´dàc osobà do tego
upowa˝nionà na podstawie odr´bnych przepisów;

10) nosi broƒ, naruszajàc ograniczenie lub wyklucze-
nie mo˝liwoÊci jej noszenia okreÊlone przez w∏a-
Êciwy organ Policji w pozwoleniu na broƒ, albo
nosi broƒ, naruszajàc zakaz jej noszenia wprowa-
dzony przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych; 

11) u˝ywa w celach szkoleniowych lub sportowych
broni zdolnej do ra˝enia celów na odleg∏oÊç poza
strzelnicami; 

12) narusza przepisy regulaminu okreÊlajàcego zasady
zachowania bezpieczeƒstwa na strzelnicy.

3.61) Kto posiada broƒ, nie majàc przy sobie:

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej kar-
ty broni palnej albo innego dokumentu upowa˝-
niajàcego do posiadania broni,

2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania
broni i Êwiadectwa broni,

podlega karze grzywny. 

4. W razie pope∏nienia wykroczeƒ, o których mowa
w ust. 1 i 2, mo˝na orzec przepadek broni i amunicji,
chocia˝by przedmioty te nie stanowi∏y w∏asnoÊci
sprawcy. 

5. Orzekanie w sprawach, o których mowa
w ust. 1—4, nast´puje w trybie przepisów o post´po-
waniu w sprawach o wykroczenia. 

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 52. Zachowujà wa˝noÊç pozwolenia na broƒ
i legitymacje noszàce nazw´ „pozwolenie na broƒ”,
wydane na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Art. 53. Do niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà
post´powaƒ w sprawach pozwoleƒ na broƒ stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 54. Nie podlega karze, kto bez wymaganego
pozwolenia posiada broƒ lub amunicj´ i w terminie do
90 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego przepisu
dobrowolnie zawiadomi o tym fakcie Policj´ oraz z∏o-
˝y broƒ i amunicj´ do jej depozytu.

Art. 55.62) 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. 56. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 9 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia63), z wyjàtkiem przepisu
art. 54, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia. 
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———————
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1, który wszed∏ w ˝ycie z dniem
12 kwietnia 2003 r.

63) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 19 czerwca 1999 r.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
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