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Art.  10. 
1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro ń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagro żenia dla samego siebie, porz ądku lub 
bezpiecze ństwa publicznego oraz przedstawi wa żną przyczynę posiadania broni.
2. Pozwolenie na bro ń wydaje się w szczególno ści w celach:

1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych.

3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególno ści:
1) stałe, realne i ponadprzeci ętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - dla pozwolenia na bro ń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;
2) posiadanie uprawnie ń do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odr ębnych przepisów - dla pozwolenia na bro ń do celów 
łowieckich;
3) udokumentowane cz łonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 
10b, oraz licencji w łaściwego polskiego zwi ązku sportowego - dla pozwolenia na bro ń do celów sportowych;
4) udokumentowane cz łonkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz 
zaświadczenie potwierdzaj ące czynny udzia ł w działalności statutowej - dla pozwolenia na bro ń do celów rekonstrukcji historycznych;
5) udokumentowane cz łonkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na bro ń do celów kolekcjonerskich;
6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyró żnienia - dla pozwolenia na bro ń do celów pamiątkowych;
7) posiadanie uprawnie ń, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkole ń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane 
zarejestrowanie dzia łalności gospodarczej w zakresie szkole ń strzeleckich - dla pozwolenia na bro ń do celów szkoleniowych.

4. Pozwolenie na bro ń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania nast ępujących rodzajów broni i amunicji do niej:
1) do celów ochrony osobistej:

a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zap łonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezw ładniania osób za pomoc ą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie 
przekraczaj ącej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezw ładniającego;

2) do celów ochrony osób lub mienia:
a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygna łowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celów łowieckich - broni dopuszczonej do wykonywania polowa ń na podstawie odr ębnych przepisów;
4) do celów sportowych - broni palnej:

a) bocznego zap łonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zap łonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wy łącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5) do celów szkoleniowych - broni, o której mowa w pkt 1-4;
6) do celów rekonstrukcji historycznych - broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wy łącznie 
amunicją ślepą, w tym samoczynnej;
7) do celów kolekcjonerskich lub pami ątkowych - broni, o której mowa w pkt 1-6.

5. Pozwolenie na bro ń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrze żeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczn ą w 
postaci:

1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do ra żenia celów na odleg łość;
2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalaj ący na zatajenie jej przeznaczenia, a tak że broni imitującej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposa żonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z u życiem tłumika huku;
4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urz ądzeń przeznaczonych do kontroli osób i baga żu.

6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
1) amunicji z pociskami wype łnionymi materiałami wybuchowymi, zapalaj ącymi albo innymi substancjami, których dzia łanie zagraża życiu 
lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
2) amunicji z pociskami pe łnopłaszczowymi zawieraj ącymi rdzeń wykonany z materia łu twardszego ni ż stop ołowiu;
3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z p łaszczem lub elementem wiod ącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wy łączeniem amunicji 
przeznaczonej do strzelania z broni g ładkolufowej;
4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym tak że takiej, do której wytworzenia wykorzystywane s ą fabrycznie nowe elementy amunicji, z 
wyłączeniem amunicji wytwarzanej na w łasny użytek przez osoby posiadaj ące pozwolenie na bro ń myśliwską, sportową lub kolekcjonersk ą.

7. Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na bro ń ograniczyć lub wykluczy ć możliwość jej noszenia, co potwierdza si ę w legitymacji 
posiadacza broni.
8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pami ątkowych bez zgody w łaściwego organu 
Policji.
9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza ka żdy sposób przemieszczania za ładowanej broni przez osob ę posiadającą broń.
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1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro ń, jeżeli okoliczności, na które powo łuje się osoba ubiegaj ąca się o pozwolenie, uzasadniaj ą 
jego wydanie.
Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro ń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagro żenia dla samego siebie, porz ądku lub bezpiecze ństwa 
publicznego oraz przedstawi wa żną przyczynę posiadania broni.
2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie mo że być wydane na broń szczególnie niebezpieczn ą.
Pozwolenie na bro ń wydaje się w szczególno ści w celach:

1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych.

3. Pozwolenie na bro ń może być wydane w szczególno ści w następujących celach:
Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególno ści:

1) ochrony osobistej lub ochrony bezpiecze ństwa innych osób oraz mienia;
stałe, realne i ponadprzeci ętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - dla pozwolenia na bro ń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;
2) łowieckich;
posiadanie uprawnie ń do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odr ębnych przepisów - dla pozwolenia na bro ń do celów 
łowieckich;
3) sportowych;
udokumentowane cz łonkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, 
oraz licencji w łaściwego polskiego zwi ązku sportowego - dla pozwolenia na bro ń do celów sportowych;
4) kolekcjonerskich;
udokumentowane cz łonkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz 
zaświadczenie potwierdzaj ące czynny udzia ł w działalności statutowej - dla pozwolenia na bro ń do celów rekonstrukcji historycznych;
5) pamiątkowych;
udokumentowane cz łonkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na bro ń do celów kolekcjonerskich;
6) szkoleniowych.
udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyró żnienia - dla pozwolenia na bro ń do celów pami ątkowych;
7) posiadanie uprawnie ń, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkole ń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane 
zarejestrowanie dzia łalności gospodarczej w zakresie szkole ń strzeleckich - dla pozwolenia na bro ń do celów szkoleniowych.

4. Właściwy organ Policji może, w pozwoleniu na bro ń, ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza si ę w legitymacji 
posiadacza broni.
Pozwolenie na bro ń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania nast ępujących rodzajów broni i amunicji do niej:

1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zap łonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezw ładniania osób za pomoc ą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie 
przekraczaj ącej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezw ładniającego;

2) do celów ochrony osób lub mienia:
a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygna łowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celów łowieckich - broni dopuszczonej do wykonywania polowa ń na podstawie odr ębnych przepisów;
4) do celów sportowych - broni palnej:

a) bocznego zap łonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zap łonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wy łącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5) do celów szkoleniowych - broni, o której mowa w pkt 1-4;
6) do celów rekonstrukcji historycznych - broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wy łącznie 
amunicją ślepą, w tym samoczynnej;
7) do celów kolekcjonerskich lub pami ątkowych - broni, o której mowa w pkt 1-6.

5. Minister właściwy do spraw wewn ętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje broni i amunicji szczególnie niebezpiecznych oraz rodzaje 
broni odpowiadaj ącej celom, o których mowa w ust. 3.
Pozwolenie na bro ń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrze żeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczn ą w postaci:

1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do ra żenia celów na odleg łość;
2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalaj ący na zatajenie jej przeznaczenia, a tak że broni imitującej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposa żonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z u życiem tłumika huku;
4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urz ądzeń przeznaczonych do kontroli osób i baga żu.

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 żdy sposób przemieszczania broni przez osob ę posiadającą pozwolenie na tę broń.
6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:

1) amunicji z pociskami wype łnionymi materiałami wybuchowymi, zapalaj ącymi albo innymi substancjami, których dzia łanie zagraża życiu 
lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
2) amunicji z pociskami pe łnopłaszczowymi zawieraj ącymi rdzeń wykonany z materia łu twardszego ni ż stop ołowiu;
3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z p łaszczem lub elementem wiod ącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wy łączeniem amunicji 
przeznaczonej do strzelania z broni g ładkolufowej;
4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym tak że takiej, do której wytworzenia wykorzystywane s ą fabrycznie nowe elementy amunicji, z 
wyłączeniem amunicji wytwarzanej na w łasny użytek przez osoby posiadaj ące pozwolenie na bro ń myśliwską, sportową lub kolekcjonersk ą.

7. Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na bro ń ograniczyć lub wykluczy ć możliwość jej noszenia, co potwierdza si ę w legitymacji 
posiadacza broni.
8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pami ątkowych bez zgody w łaściwego organu 
Policji.
9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza ka żdy sposób przemieszczania za ładowanej broni przez osob ę posiadającą broń.
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jego wydanie.
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