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W nawiązaniu r odpowledzi na pismo z dnia 16 grudnia 2014 roku dotyczące

zagadnienia prawnego wynikalacego z interpretacji ań. 16 ust. 2 ustawy o broni

i amunicjl w sprawie zwolnienia z obowiązkit przystąpienia do egzaminu ze znajomości

przepisów dotyczących posiadania i uzywania dane1 broni oraz z umiejętności

posługiwania sĘ tą bronią przez funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych

ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń lub dopuszczenia do posiadania broni,

poniżej przedstawiam stan faktyczny sprawy. Jednocześnie nadmieniam, ze stanowisko

merytoryczne i prawne w sprawie, w tym wątpliwości interpretacyjne przedstawiono

w piśm ie z dnia 2 pażdziernika 20 1 4 roku o syg n atu rze W P A.a26-1 B l 201 4

Wnioskodawca zwrócił się o wydanie pozwo|enia na broń paIną do celów

kolekcjonerskich w ilości 15 sztuk zgodnie z ań. 10 ust 4 pkt 7 ustawy o broni

iamunicji, W kolejnym pismie strona wskazała rodzaje broni, o które wnioskuje: bojową,

gazową, aIarmową w postaci pistoletów Iub rewo|werów centralnego zapłonu

o kalibrach od 6 do 12 mm, pistolety sygnałowe; pistolety maszynowe o ka|ibrze

od 6 mm do 12 mm; strzelby powtarza|ne o kalibrze wagomiarowym 12, karabinki

samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm,, broń bocznego zapłonu z lufami

gwintowanymi o kalibrze do 6 mm, broń centra|nego zapłonu z lufami qwintowanymi

o kalibrze do 12 mm broń 3ładkolufową i przystosowaną do strzelatlia ,wyłacznie przy

pomocy prochu czarnego (dymnego), Strona ośwladczyła, iż jest funkcjonariuszem

Strazy Granicznej pełniacym słuzbę z przydzleloną bronią słuzbową, co potwierdziła

zaświadczeniem wydanym przez Komendanta Morsklego Oddziału Strazy Grantcznej,

Ponadto jako wazna przyczyrlę posiadania brcl-il w rozumieniu art. 10 ust, 3 pkt 5

ustawy o broni r amunicji strona orzedstalryiła zaświadczenie o członkostwie

W Stowarzyszeniu o charakterze kolekcloner,sklm, Dodatkowo 3|ęęn2 ,:.l<V2z=}a

na trwające od |at dzlecięcych za nteresowaniaĘiołllĘlkl19 ,e,nl3r1" 
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povzezUdziałWeWspółZawodnictlvieStrzeleckimwramachPclskiegoZ.iilazkl

strzelectwa spońowego na podstawie arzeczenia potwi9rdzające fakt zcania_ 39:ąninu

iuzyskania patentu strzeleckiego potivie rdzaja.cego kwalifikacje do uprar,vlania sportlt

strzeleckiego oraz orzeczenia Polskiego Zwia,zktl Strzelectwa SPcńowego c PrzYlnaniu

licencji na uprawianie spońu strzeleckiego w 2014 roku,

\^Jpostępowaniuorganlinstanc'iiodmóWiłwydaniapozwolenianabrońwskazując

naWynikającązań.loUst'5UStaWyobroniiamunicjiniemoŹnoścwydaniapozwolenia

nabrońszczególnieniebezpieczną,októrąWnioskowałastrona.pistoletymaszynowe

okalibrzeod6mmdol2mm'karabinkiSamoczynneokalibrzeod5,45mmdo7,62
mm.StronaodpowyzszegorozstrzygnięciazłozyłaodwołaniewterminieSkutecznym

dojegorozpatrzenia.organllinstancjiuchyliłWcałościzaskarzonądecyzjęiprzekazał

sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji, W uzasadnieniu

rozstrzygnięcia organ odwoław czy nakazał między innymi cy|", "(" ) ustalenie, w jakim

zakresie (całkowicie czy Ęlko w odniesieniu do niektórych rodzajow broni) strona jest

zwolniona z egzaminu, o którym mowa w art, 16 ust, 2 ustawy o broni i amunicji

- w aktach brak jest bowiem iicencji spońowej strony oraz brak jest informacji

Co do zakresu egzaminu, jaki zdawała ona jako funkcjonariusz Straży Granicznej,(",)"

Wdalszymtokupostępowaniaorganlinstanciizwróciłsiędostronyoprzesłanie

orzeczeńPolskiegoZwiązkuStrzelectwaSpońowegoozdaniuegzaminuiuzyskaniu
patentustrze|eckiegopotlvierdzaiącegokwalifikacjedouprawianiasportustrzeleckiego

i licencji na uprawianie spońu strzeleckiego w 2014 roku oraz dokumentu

stwierdzaiącego, w iakim zakresie (z jakich rodza,iów broni) strona zdawała egzamin

jakofunkclonariuszstraŻyGranicznej.Wnioskodawcaodmówiłprzedstawienia

wymienionychdokumentów,iwierdząc,izjakofunkcjonariuszStrazyGranicznei
w czynnej słuzbie posiad ający przydzieloną broń słuzbową, jest na podstawie ań, 16

ust. 2 UStaWy o broni i amunicji zwolniony z egzaminu przed organem Policii cyt,:

,,(...) bez jakichkolwiek obwarowań, warunków i przesłanek (w tym dostarczania

dokumentów poblvierdzających zdanie odpowiednich egzaminów w jednostkach

organizacyjnychMsW)...".WkolejneikorespondencjiStronawskazała,Żecyt.:,,(...)

Tocojestzapisanewtreściart.16ust,2ustawyobroniiamunicjiniebudziwemnie
ŻadnychwątpliwoŚciinterpretacyjnych-wręczprzeciwniestanowidoskonałyprzykład

transparentnośCi obowiązujących przepisów prawa , tu nie ma mie jsca

nanaclinterpretacjęidowolnoŚćdecyzyjną,JedyneustaleniejakiepowinienPanzrobić

Wtejkwestiijestjużzawartewaktachsprawy-jesttozaświadczeniezMorskiego
oddziałuStrażyGranicznejotym,ŻejestemfunkcjonariuszemSGipełnięsłuzbę
z przydzieloną bronią służbową.(...)" "i:"1.i; 
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ponadto organ uzyskał od komendanta Morskiego oddziału strazy Granlcznej
informację. cyt.: ,,(...) po weryfikacji (z wynikiem pozyiywnym) znajomaści prz€pisaw
dotyczących posiadania. użytkowania oraz umiejetnaści posłuątwania się bronią patną
wydano wymienionemu (,..) pistolet g mm watter. który pozostaje na wypasazeniu
słuzbowym funkcjonariusza Jednocześnie w wymienionym piśmie zawarto
sformułowanie cyt.. ,,(,.,) Dodatkowo informuję, że na Wyposażeniu Morskiego oddziału
Straży Granicznej znajduje się broń: 9 mm P-83, P-99 Walter, Gtock-l7, Glock-lg,
Glock,26, CZ-75, PM-98, 12 mm strzelba Mossberg,26 mm pistolet sygnałowy, 7,62
mm kbk AKMS, 7,62 mm PKM.(...)"

Dodatkowo organ uzyskał z centrum szkolenia strazy Granicznej kopie
dokumentacji z zaliczenia przedmiotu oraz ramowy plan szkolenia stzeleckiego
podstawowego dla funkcjonariuszy z zawodowym Wykształceniem wo.|skowym,
policyjnym, pożarniczym, które odbyła strona. w uwagach dotyczących realizacji
programu zawańa jest informacja cyt ,,strzelania z pistoletu objęte programem
szkolenia wykonyvvać ze wszystkich jednostek broni będącej na wyposażeniu sG."
w piśmie przewodnim zawańo sformutowanie cyt.: ,,Na wyposażeniu magazynu broni
Centrum Szkolenia SG byĘ następujące jednostki broni: Glock 17, P-gg Watther, P-83,
CZ-75b, PM-98".

Mając na uwadze przedstawiony stan sprawy - proszę o wydanie opinii prawnej
uwzględniającej w szczególności odniesienie się do ponizszych kwestii:

1. czy wymieniony funkc.jonariusz straży Granicznej posiadający przydzieloną broń
służbową w postaci pistoletu centralnego zapłonu jest żwolniony z egzaminu,
o którym mowa w ań. 16 ust. 1 ustawy o broni iamunicji, w zakresie rodzajów
broni wymienionych w ań. 10 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o broni i amunicji?

w przypadku negatywnego stanowiska w tym zakresie proszę o udzielenie odpowiedzi
w przedmiocie następujących zagadnień:

2. czy wymieniony funkcionariusz posiada.iący przydzieloną broń słuzbową-
w postaci pistoletu centralnego zapłonu jest zwolniony z egzaminu, o którym
mowa w ań, 16 ust. '1 ustawy o broni i amunicji jedynie w zakresie rodzajów broni

odpowiadających rodzajowi przydzielonej broni słuzbowej.

3, czy fakt posiadania przydzielonego pistoletu centralnego zapłonu pozwala
na zwolnienie z egzaminu w zakresie broni:

- bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pisto|etów lub rewolwerów centralnego
zapłonu o kalibrach od 6 mm do ,l2 mm (wymierĘ9;ilg} W,flń. ]9 U§t, 4-&ĘŁJJit. a),



4.

- centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kaIibrze do 12 mm (wymienionej

w ań. 10 ust. 4 pkt 4 lit. b z uwzględnieniem karabinów i karabinków)?

Czy zwolnienie może dotyczyó równiez broni palnej bocznego zaptonu z lufami

gwintowanymi o kalibrze do 6 mm (broni małokalibrowej wymienionej w art. 10

ust. 4 pkt 4 lit. a) z uwagi na takie same zasady posługiwania się tą bronią, jak

bronią centralnego zapłonu?

czy ewentualnie uzyskana, na potrzeby prowadzonego postępowania informacja

Komendanta Morskiego Oddziału Strazy Granicznej wskazująca, że na

wyposażeniu Oddziafu znajduje się broń: 9 mm P-83, P-99 Walter, Glock-l7,
Glock-|9, Glock-26, CZ-75, PM-9B, 12 mm strzelba Mossberg, 26 mm pistolet

sygnałowy, 7,62 mm kbk AKMS, 7,62 mm PKM." może stanowić wystarcza,iącą

podstawę do zwolnienia funkcjonariusza z egzaminu w zakresie wymienionych

w pzedmiotowej korespondencji rodzajów broni?

czy ewentualnie uzyskany od Komehdanta Centrum Szkolenia Strazy

Granicznej, program szkolenia stźeleckiego w którym uczestniczyła strona

(w ramach szkolenia podstawowego) moze stanowić wystarczającą podstawę

do zwo|nienia funkcjonariusza z egzaminu o którym mowa w ań. 16 ust. 2 ustawy

o broni i amunicii?

czy ewentualnie uzyskane zaświadczenie od uprawnionego przełozonego,

o pełnieniu sfużby w Straży Granicznej i posiadaniu w celach sfużbowych broni

palnei stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu w rozumieniu ań. 16 ust. 2

ustawy o broni iamunicji?
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Wvkonano W 2 eqz.
Egz.nrl-adresat
Egz.nr2-aa
Przesłano faxem na numer 15-137
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