Druk nr 2098
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
SPRAWOZDANIE
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy o broni i amunicji (druk nr 2074).
Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował, w dniu 4 grudnia 2017 r., powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i
Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania.
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - po przeprowadzeniu pierwszego
czytania oraz po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2017 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.
Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie
wnioskodawcy, następujące wnioski mniejszości:
1) w art. 1 po pkt 1dodać pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W rozumieniu ustawy bronią szkolną jest przeznaczone do szkolenia urządzenie
mające wygląd broni, wytworzone w sposób trwale uniemożliwiający oddanie
strzału, oraz przekrój broni lufowej trwale pozbawiony możliwości oddania strzału,
w którym wszystkie istotne części broni zostały poddane co najmniej częściowemu
przecięciu, odsłaniającemu ich wewnętrzną budowę.”;”;
– poseł B. Józwiak
2) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
„4) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca
przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:
1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;

3) łowieckich;
4) sportowych wyczynowych;
5) sportowych rekreacyjnych;
6) rekonstrukcji historycznych;
7) doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
8) szkoleniowych;
9) kolekcjonerskich;
10) pamiątkowych.
3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
1) realne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla pozwolenia na broń do
celów ochrony osobistej;
2) posiadanie określonych w odrębnych przepisach uprawnień oraz
udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie
ochrony osób lub mienia – dla pozwolenia na broń do celów ochrony osób
i mienia;
3) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów
łowieckich;
4) posiadanie uprawnień do wyczynowego uprawiania sportów strzeleckich,
o których mowa w art. 10b – dla pozwolenia na broń do celów sportowych
wyczynowych;
5) udokumentowane co najmniej roczne członkostwo w stowarzyszeniu o
charakterze strzeleckim lub proobronnym – dla pozwolenia na broń do
celów sportowych rekreacyjnych;
6) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym
celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych – dla pozwolenia na
broń do celów rekonstrukcji historycznych;
7) pełnienie służby w państwowych formacjach uzbrojonych, o których
mowa w art. 3 pkt 1, albo służby wojskowej zawodowej lub terytorialnej –
dla pozwolenia na broń do celów doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
8) posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do
prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane
zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich
– dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych;
9) udokumentowane co najmniej roczne członkostwo w stowarzyszeniu o
charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów
kolekcjonerskich;
10) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub
wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych.
4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia
do posiadania następujących rodzajów broni:
1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej w postaci pistoletów lub rewolwerów o kalibrze do 12
mm,
b) broni palnej gładkolufowej,
c) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą
energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA,

d) miotaczy gazu obezwładniającego;
2) do celów ochrony osób lub mienia:
a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygnałowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinów i karabinków samoczynnych o kalibrze do 9 mm;
3) do celów łowieckich – broni palnej myśliwskiej w rozumieniu ustawy z
dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz.
1295);
4) do celów sportowych wyczynowych – broni palnej zgodnej z przepisami
technicznymi konkurencji strzeleckich wchodzących w zakres dyscyplin
sportowych uprawianych przez dany polski związek sportowy;
5) do celów sportowych rekreacyjnych – broni palnej:
a) z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm,
b) gładkolufowej,
c) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego
(dymnego);
6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni palnej konstrukcyjnie
przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym
samoczynnej;
7) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–5;
8) do celów doskonalenia kwalifikacji zawodowych – broni, o której mowa
w pkt 5;
9) do celów kolekcjonerskich – broni, o której mowa w pkt 1–6;
10) do celów pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 3–6.
5. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia
także do posiadania amunicji oraz tłumika huku do broni wskazanej w tym
pozwoleniu.
6. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z
zastrzeżeniem ust. 4 pkt 9 oraz art. 29 ust. 2, na broń szczególnie
niebezpieczną w postaci:
1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;
2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na
zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty.
7. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
1) amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi,
zapalającymi albo innymi podobnymi substancjami, oraz pocisków do
takiej amunicji;
2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń
wykonany z materiału o twardości większej niż 50 HRC wg skali
twardości Rockwella;
3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem
wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji
przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;

4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której
wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z
wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby
posiadające pozwolenie na broń do celów łowieckich, sportowych,
szkoleniowych lub kolekcjonerskich.
8. Właściwy organ Policji może, na wniosek osoby ubiegającej się o
pozwolenie na broń, ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co
potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.
9. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów
kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.
10. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób
przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.”;”;
– poseł B. Józwiak
3) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie:
„5) w art. 10b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyczynowe uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania
odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.”,
b) w ust. 3 po wyrazie „sportowych” dodaje się wyraz „wyczynowych”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Polski związek sportowy, o którym mowa w ust. 2, udostępnia do wiadomości
publicznej zestaw pytań egzaminacyjnych, wykorzystywanych podczas
egzaminu, o którym mowa w ust. 2.”;”;
– poseł B. Józwiak
4) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie:
„8) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest
obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ
Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni
oraz z umiejętności posługiwania się nią.
2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są dysponujący bronią
służbową funkcjonariusze państwowych formacji uzbrojonych, w
szczególności Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej,
żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i żołnierze
pełniący terytorialną służbę wojskową, a także członkowie Polskiego
Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz posiadacze
patentu strzeleckiego wydanego przez polski związek sportowy – w
zakresie broni sportowej.
3. Osoba występująca z wnioskiem o wydanie kolejnego pozwolenia na broń
(do innego celu), która zdała egzamin lub której przysługuje zwolnienie od
egzaminu, o którym mowa w ust. 1, nie jest obowiązana zdawać go
ponownie.

4.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, zestaw 100 pytań egzaminacyjnych wraz z
odpowiedziami, wykorzystywany podczas egzaminu, o którym mowa w
ust. 1, mając na celu sprawdzenie znajomości przepisów prawa
dotyczących broni i amunicji oraz obrony koniecznej i stanu wyższej
konieczności, zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni palnej i
bezpiecznego zachowania się na strzelnicy.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze
rozporządzenia, tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu,
skład komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za egzamin.
Egzamin powinien składać się z części teoretycznej w postaci testu,
dotyczącej znajomości przepisów w zakresie zgodnego z prawem
posiadania i używania danej broni, oraz z części praktycznej, dotyczącej
umiejętności posługiwania się tą bronią, a stawki odpłatności za egzamin
powinny umożliwiać zachowanie finansowej dostępności egzaminu dla
obywateli.”.
– poseł B. Józwiak

Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych

/-/ Anna Maria Siarkowska

/-/ Arkadiusz Czartoryski
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Projekt
USTAWA
z dnia……………..
o zmianie ustawy o broni i amunicji
Art. 1. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r.
poz.1839) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) broń szkolną;”;

2)

po art. 7a dodaje się art. 7b w brzmieniu:
„Art. 7b. 1. W rozumieniu ustawy broń szkolną stanowi broń lufowa
wyprodukowana w celach szkoleniowych w sposób uniemożliwiający miotanie
oraz przekrój broni lufowej pozbawiony możliwości miotania i przeznaczony
do celów szkoleniowych.
2. Sposób uniemożliwiający miotanie oznacza sytuację, gdy uzyskanie
przez broń szkolną zdolności miotania nie jest możliwe bez podjęcia czynności
specjalistycznych.”;

3)

w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Broń szkolną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni
szkolnej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu
zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta
wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.”;

4)

w art. 10:
a)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2,
uprawnia do posiadania tłumika huku do broni wskazanej w tym
pozwoleniu.”,

b)

w ust. 5 uchyla się pkt 3,
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c)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:
„6a. Zakaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy podmiotów, o
których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, a także organizatorów kursów,
kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.
6b. Zakaz, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy również:
1)

stowarzyszeń, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210),

2)

szkół

– które zawarły porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie realizacji
szkolenia obronnego.”;
5)

w art. 10b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia
25 czerwca

2010 r.

o sporcie,

prowadzi

centralny

zestaw

pytań

egzaminacyjnych wykorzystywanych podczas egzaminu, o którym mowa
w ust. 2. Centralny zestaw pytań egzaminacyjnych jest udostępniany do
wiadomości publicznej.”;
6)

w art. 13:
a)

w ust. 3 po wyrazach „broni palnej pozbawionej cech użytkowych” dodaje
się przecinek oraz wyrazy „karty rejestracyjnej broni szkolnej”,

b)

w ust. 5 po wyrazach „broni palnej pozbawionej cech użytkowych” dodaje
się przecinek oraz wyrazy „broni szkolnej”,

c)

w ust. 6 po wyrazach „broni palnej pozbawionej cech użytkowych” dodaje
się wyrazy „oraz broni szkolnej”,

d)

w ust. 9 po wyrazach „broni palnej pozbawionej cech użytkowych” dodaje
się przecinek oraz wyrazy „broni szkolnej”;

7)

po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a. 1. Tłumik huku można nabywać na podstawie legitymacji
posiadacza broni lub świadectwa broni, wyłącznie dla tej broni, która jest
określona w legitymacji albo na podstawie świadectwa broni i pisemnego
zamówienia podmiotu uprawnionego do nabycia tłumika huku.
2. Nabywca tłumika huku jest obowiązany zarejestrować go w ciągu
10 dni od dnia nabycia.
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3. Rejestracji tłumika huku dokonuje się na podstawie dowodu nabycia
tłumika huku.
4. Rejestracji tłumika huku dokonują organy właściwe do wydawania
pozwoleń na broń.
5. Zarejestrowanie tłumika huku potwierdza się w legitymacji posiadacza
broni albo w świadectwie broni.”;
8)

w art. 16 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Komendant Główny Policji prowadzi centralny zestaw pytań
egzaminacyjnych wykorzystywanych podczas egzaminu, o którym mowa
w ust. 1. Centralny zestaw pytań egzaminacyjnych jest udostępniany do
wiadomości publicznej przez publikację na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji.”;

9)

w art. 17 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6
w brzmieniu:
„6) obowiązek rejestracji tłumika huku, o którym mowa w art. 14a ust. 2.”;

10) w art. 18 w ust. 5 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8
w brzmieniu:
„8) obowiązku rejestracji tłumika huku, o którym mowa w art. 14a ust. 2.”;
11) w art. 29:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną, o której
mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1, może być wydane wyłącznie podmiotom,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz

stowarzyszeniom wskazanym

w art. 45 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
które zawarły porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie realizacji
szkolenia obronnego, w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich,
a także organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika
ochrony.”,
b)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Podmioty, o których mowa w ust. 2, oraz szkoły, które zawarły
porozumienie z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym
do spraw wewnętrznych w sprawie realizacji szkolenia obronnego, po
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uzyskaniu świadectwa broni, mogą nabywać amunicję, o której mowa
w art. 10 ust. 6 pkt 2.”;
12) w art. 30 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy członków
stowarzyszeń, o których mowa w art. 29 ust. 2,

podczas uczestnictwa,

organizacji lub przeprowadzania szkoleń obronnych i realizacji ćwiczeń
strzeleckich.”;
13) w art. 45 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2
w brzmieniu:
„2. Broń palna wyposażona w tłumik huku może być używana tylko na
strzelnicach i wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 1.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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