
 

 

Druk nr 2098-A     
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VIII kadencja 
 
 

   D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o broni i amunicji (druk nr 2074). 

 
Sejm na 54. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. – na podstawie art.39 ust.2 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 2098 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2017 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
 
odrzucić projekt ustawy 
– KP PO 

– odrzucić 
 

1) w art. 1 skreślić pkt 1–3; 
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 9. 
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 oznacza odrzucenie poprawek nr 2, 8, 10-12, 15 i 24. 
 
2) w art. 1 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. W rozumieniu ustawy bronią szkolną jest przeznaczone do szkolenia strzeleckiego 

urządzenie mające wygląd broni, wytworzone w sposób trwale uniemożliwiający 
oddanie strzału, a także przekrój broni lufowej trwale pozbawiony możliwości 
oddania strzału, w którym wszystkie istotne części broni zostały poddane co najmniej 
częściowemu przecięciu, odsłaniającemu ich wewnętrzną budowę.”;”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 



 
3) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie: 

„4) w art. 10: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wobec 
wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1, oraz 
przedstawi on ważną przyczynę posiadania broni.”, 

b) w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
„9) doskonalenia kwalifikacji zawodowych.”, 

c) w ust. 3: 
– w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz licencji właściwego polskiego związku 

sportowego”, 
– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) 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.”, 

d) w ust. 4 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8) do celów doskonalenia kwalifikacji zawodowych – broni, o której mowa w pkt 

5”, 
e) w ust. 5 uchyla się pkt 3, 
f) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z 
materiału o twardości większej niż 50 HRC wg skali twardości Rockwella;”, 

g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 
„10. Posiadacz pozwolenia na broń, wydanego w celach, o których mowa w ust. 2, 

posiadający tłumik huku do broni wskazanej w tym pozwoleniu, obowiązany 
jest niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu organowi Policji. Posiadanie 
tłumika huku odnotowuje się w legitymacji posiadacza broni.”;”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 oznacza odrzucenie poprawek nr 4, 5, 13, 18 i 21. 
 
4) w art. 1 w pkt 4 skreślić lit. a i b; 
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawkami nr 13, 18 i 21. 
 
5) w art. 1 w pkt 4 skreślić lit. c; 
– KP PO 

– odrzucić 
6) 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.”;”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 oznacza odrzucenie poprawki nr 7. 
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7) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) w art. 10b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, składa się z: 

1) części teoretycznej – obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów 
dotyczących posiadania broni, oraz zasad bezpiecznego obchodzenia się z 
bronią; 

2) części praktycznej – obejmującej sprawdzenie umiejętności strzeleckich i 
praktycznego posługiwania się bronią; 

3) część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 
25 pytań, wybranych losowo z puli 100 pytań przygotowanych przez 
polski związek sportowy, które udostępniane są do wiadomości 
publicznej; 

4) odpowiedzi do testu zaznacza się na karcie odpowiedzi. Dopuszcza się 
dokonanie jednej poprawki w ramach jednego pytania. Nieprawidłowe 
zaznaczenie zdający otacza kółkiem i podpisuje; 

5) odpowiedzi na pytania do testu ocenia się w następujący sposób: 
a) odpowiedź prawidłowa – 1 pkt, 
b) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt.; 

6) część teoretyczną uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 
20 pkt; 

7) do części praktycznej egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które 
zdały część teoretyczną; 

8) praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy; 
9) w przypadku niezdania: 

a) części teoretycznej egzaminu, zdający ma obowiązek zdać ponownie 
egzamin w pełnym zakresie, 

b) części praktycznej egzaminu, zdający zdaje egzamin tylko z tej części; 
10) zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który 

przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia niezdania 
egzaminu; 

11) egzamin organizuje polski związek sportowy, który powołuje komisję 
do przeprowadzenia egzaminu i wyznacza jej przewodniczącego oraz 
skład; 

12) komisja składa się z co najmniej trzech osób posiadających wiedzę, 
praktykę i umiejętności w zakresie posiadania broni i posługiwania się 
bronią, z których przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia 
instruktora wyszkolenia strzeleckiego.”;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

8) w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) w art. 11: 

a) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 
„10) posiadania broni palnej wytworzonej przed 1850 rokiem, broni palnej 

rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885, oraz replik takich 
rodzajów broni; 

11) posiadania broni palnej alarmowej;”, 
b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) posiadania broni szkolnej.”;”; 
– KP Kukiz’15 

– odrzucić 
9) w art. 1 skreślić pkt 6; 
– KP PO 

– odrzucić 
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10) w art. 1 w pkt 6 przed lit. a dodać lit. … w brzmieniu: 
„…) w art. 13 w ust. 1 wyrazy „5 dni” zastępuje się wyrazami „10 dni roboczych”,”; 
– KP Kukiz’15 

– odrzucić 
11) w art. 1 w pkt 6 lit. c nadać brzmienie: 

„c) w art. 13 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 
„6a. Broń szkolna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która: 

1) nie ma ukończonych 18 lat; 
2) nie przedstawi: 

a) orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3, 
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była 

ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo 
przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.”,”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 11 należy głosować łącznie z poprawką nr 12. 
 

12) w art. 1 w pkt 6 lit. d nadać brzmienie: 
„d) w art. 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 6, 6a lub 7,  
właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania 
broni palnej pozbawionej cech użytkowych, broni szkolnej  albo broni 
pneumatycznej.”,”; 

– KP PO 
– odrzucić 

13) w art. 1 skreślić pkt 7; 
– KP PO 

– odrzucić 
14) w art. 1 po pkt 7 dodać pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) w art. 15 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 
„4b. Osoba posiadająca dopuszczenie do posiadania broni, o którym mowa w art. 

30 ust. 2, oraz będąca pracownikiem podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 
pkt 3,  lub będąca członkiem stowarzyszenia, o których mowa w art. 29 ust. 2, 
zobowiązana jest raz na 3 lata przedstawić właściwemu organowi Policji 
orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o którym mowa w ust. 3, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania 
orzeczenia stwierdzającego, że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 
2–4 i że nie może dysponować bronią, lekarz upoważniony lub psycholog 
upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym właściwy organ Policji.”.”; 

– KP PO 
– odrzucić 

15) w art. 1 po pkt 7a dodać  pkt 7b w brzmieniu: 
„7b) w art. 15 w ust. 5 po wyrazach „broń pneumatyczną” dodaje się wyrazy „lub broń 

szkolną”; 
– KP PO 

– odrzucić 
16) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 

„8) art. 16 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 16. 1. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, jest 
obowiązana zdać egzamin złożony z: 

1) części teoretycznej – obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów 
dotyczących posiadania broni, oraz zasad bezpiecznego obchodzenia 
się z bronią; 

2) części praktycznej – obejmującej sprawdzenie umiejętności 
strzeleckich i praktycznego posługiwania się bronią. 

2. Z egzaminu są zwolnieni: 
1) funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 
Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, 
funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji 
uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

2) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, w zakresie broni 
myśliwskiej, 

3) osoby fizyczne posiadające dokument potwierdzający posiadanie 
odpowiednich kwalifikacji sportowych, o którym mowa w art. 10b, w 
zakresie broni sportowej 

– jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. 
3. Osoba posiadająca pozwolenie na broń uzyskane na podstawie art. 10 jest 

zwolniona z części teoretycznej egzaminu oraz części praktycznej 
egzaminu w zakresie rodzaju broni, na który posiada pozwolenie.”;”; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 16 oznacza odrzucenie poprawki nr 17. 
 

17) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie: 
„8) w art. 16: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. 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.  

2b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 
rozporządzenia, zestaw 100 pytań egzaminacyjnych wraz z 
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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.”;”; 

– KP Kukiz’15 
– odrzucić 

18) w art. 1 skreślić pkt 9 i 10; 
– KP PO 

– odrzucić 
19) art. 1 skreślić pkt 11; 
– KP PO 

– odrzucić 
20) w art. 1 skreślić pkt 12; 
– KP PO 

– odrzucić 
21) w art. 1 skreślić pkt 13; 
– KP PO 

– odrzucić 
22) w art. 1 dodać pkt 14 w brzmieniu: 

„14) art. 32 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 32. 1. Broń i amunicję należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp 

do nich osób nieuprawnionych. 
2. Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia na 

broń, o którym mowa w art. 10 ust. 2, przechowują je w urządzeniach 
wyposażonych w specjalistyczne zabezpieczenia. 

3. Osoby posiadające broń i amunicję w celach kolekcjonerskich lub 
pamiątkowych mogą je przechowywać w gablotach do przechowywania 
broni. 

4. Podmioty posiadające pozwolenie na broń, o których mowa w art. 29 ust. 1 
pkt 3–7, przechowują broń i amunicję do niej w magazynie broni 
wyposażonym w specjalistyczne zabezpieczenia. 

5. W przypadku braku możliwości przechowywania broni i amunicji w 
magazynie broni podczas zawodów, zgrupowań, szkoleń, wystaw, ćwiczeń 
strzeleckich oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć 
artystycznych, broń i amunicję przechowuje się w pomieszczeniu 
zamkniętym, pod stałym nadzorem osoby upoważnionej przez podmioty, o 
których mowa w ust. 4, posiadającej decyzję, o której mowa w art. 10 ust. 
1, lub w art. 30 ust. 2. 

6. Prawo wstępu do magazynu broni mają: 
1) osoba zarządzająca magazynem broni, zwana dalej „magazynierem”; 
2) kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7, lub 

przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze 
względu na siedzibę danego podmiotu, w obecności magazyniera. 

7. Magazynier jest obowiązany spełniać wymagania określone w art. 30 ust. 
1.”.”; 

– KP PO 
– odrzucić 
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23) w art. 1 dodać pkt 15 w brzmieniu: 
„15) po art. 32 dodaje się art. 32a–32d w brzmieniu: 
„Art. 32a. 1. Przed przystąpieniem do przechowywania broni i amunicji w magazynie 

broni, podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7, występują 
z wnioskiem do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o 
dokonanie oceny spełnienia przez magazyn wymagań technicznych. 

2. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej przez upoważnionego 
funkcjonariusza Policji. 

3. Upoważnienie zawiera: 
1) oznaczenie organu; 
2) stopień służbowy, imię lub imiona i nazwisko oraz numer legitymacji 

służbowej upoważnionego funkcjonariusza Policji; 
3) nazwę jednostki organizacyjnej Policji; 
4) oznaczenie podmiotu; 
5) określenie terminu oceny; 
6) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego 

stanowiska lub funkcji; 
7) pieczęć organu. 

4.W przypadku stwierdzenia niespełniania przez magazyn wymagań 
technicznych, upoważniony funkcjonariusz Policji wskazuje 
nieprawidłowości i określa pisemnie sposób ich usunięcia oraz wyznacza 
nowy termin dokonania oceny. 

Art. 32b. 1. Broń i amunicja będące w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 
29 ust. 1 pkt 3–7, podlegają ewidencji. 

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, wydawanie broni i 
amunicji z magazynu broni lub jej zdawanie odnotowuje się odpowiednio 
w ewidencji wydawania – przyjmowania broni lub w ewidencji 
wydawania – przyjmowania amunicji. 

3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób 
nieuprawnionych do danych zawartych w tych ewidencjach. 

Art. 32c. 1. Broń palną nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburach lub 
futerałach. 

2. Broń palną przeznaczoną do celów łowieckich w obwodach łowieckich 
nosi się w czasie polowania w sposób określony w przepisach wydanych 
na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 
łowieckie (Dz. U. ….....). 

Art. 32d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 
Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy sposób przechowywania broni i amunicji, 
2) wymagania techniczne, jakie powinny spełniać gablota, urządzenie 

oraz magazyn broni 
– mając na względzie bezpieczeństwo przechowywania broni i amunicji 
oraz uniemożliwienie dostępu do nich osobom nieuprawnionym; 

3) formę i sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 32b ust. 1 i 
2, oraz ich wzory, mając na względzie rodzaj prowadzonej 
działalności.”.”; 

– KP PO 
– odrzucić 



 
24) w art. 1 dodać pkt 16 w brzmieniu: 

„16) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną lub broń szkolną 
albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo broń szkolną albo 
miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego 
używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo 
grzywny.”.”. 

– KP PO 
– odrzucić 

 
Warszawa, dnia 13 grudnia 2017 r. 
 
 

Sprawozdawca 
 
 
 

/-/ Anna Maria Siarkowska 

Przewodniczący Komisji 
Administracji i Spraw Wewnętrznych 

 
 

 /-/ Arkadiusz Czartoryski 
 


	VIII kadencja
	odrzucić projekt ustawy
	– KP PO
	1) w art. 1 skreślić pkt 1–3;
	– KP PO
	Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 9.
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 oznacza odrzucenie poprawek nr 2, 8, 10-12, 15 i 24.
	2) w art. 1 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) w art. 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
	„4. W rozumieniu ustawy bronią szkolną jest przeznaczone do szkolenia strzeleckiego urządzenie mające wygląd broni, wytworzone w sposób trwale uniemożliwiający oddanie strzału, a także przekrój broni lufowej trwale pozbawiony możliwości oddania strzał...

	– KP Kukiz’15
	3) w art. 1 pkt 4 nadać brzmienie:
	„4) w art. 10:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wobec wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 1, oraz przedstawi on ważną przyczynę posiadania broni.”,

	b) w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
	„9) doskonalenia kwalifikacji zawodowych.”,

	c) w ust. 3:
	– w pkt 3 skreśla się wyrazy „oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego”,
	– w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
	„8) 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.”,

	d) w ust. 4 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
	„8) do celów doskonalenia kwalifikacji zawodowych – broni, o której mowa w pkt 5”,

	e) w ust. 5 uchyla się pkt 3,
	f) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału o twardości większej niż 50 HRC wg skali twardości Rockwella;”,

	g) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
	„10. Posiadacz pozwolenia na broń, wydanego w celach, o których mowa w ust. 2, posiadający tłumik huku do broni wskazanej w tym pozwoleniu, obowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt właściwemu organowi Policji. Posiadanie tłumika huku odnotowuje s...


	– KP Kukiz’15
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 3 oznacza odrzucenie poprawek nr 4, 5, 13, 18 i 21.
	4) w art. 1 w pkt 4 skreślić lit. a i b;
	– KP PO
	Uwaga: poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawkami nr 13, 18 i 21.
	5) w art. 1 w pkt 4 skreślić lit. c;
	– KP PO
	6) 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.”;”;


	– KP Kukiz’15
	Uwaga: przyjęcie poprawki nr 6 oznacza odrzucenie poprawki nr 7.
	7) w art. 1 pkt 5 nadać brzmienie:
	„5) w art. 10b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Egzamin, o którym mowa w ust. 2, składa się z:
	1) części teoretycznej – obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania broni, oraz zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią;
	2) części praktycznej – obejmującej sprawdzenie umiejętności strzeleckich i praktycznego posługiwania się bronią;
	3) część teoretyczna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań, wybranych losowo z puli 100 pytań przygotowanych przez polski związek sportowy, które udostępniane są do wiadomości publicznej;
	4) odpowiedzi do testu zaznacza się na karcie odpowiedzi. Dopuszcza się dokonanie jednej poprawki w ramach jednego pytania. Nieprawidłowe zaznaczenie zdający otacza kółkiem i podpisuje;
	5) odpowiedzi na pytania do testu ocenia się w następujący sposób:
	a) odpowiedź prawidłowa – 1 pkt,
	b) odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 pkt.;

	6) część teoretyczną uważa się za zdaną, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 20 pkt;
	7) do części praktycznej egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które zdały część teoretyczną;
	8) praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy;
	9) w przypadku niezdania:
	a) części teoretycznej egzaminu, zdający ma obowiązek zdać ponownie egzamin w pełnym zakresie,
	b) części praktycznej egzaminu, zdający zdaje egzamin tylko z tej części;

	10) zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia niezdania egzaminu;
	11) egzamin organizuje polski związek sportowy, który powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu i wyznacza jej przewodniczącego oraz skład;
	12) komisja składa się z co najmniej trzech osób posiadających wiedzę, praktykę i umiejętności w zakresie posiadania broni i posługiwania się bronią, z których przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia instruktora wyszkolenia strzeleckiego.”;”;



	– KP PO
	– odrzucić
	8) w art. 1 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu:
	„5a) w art. 11:
	a) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:
	„10) posiadania broni palnej wytworzonej przed 1850 rokiem, broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885, oraz replik takich rodzajów broni;
	11) posiadania broni palnej alarmowej;”,

	b) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
	„12) posiadania broni szkolnej.”;”;


	– KP Kukiz’15
	9) w art. 1 skreślić pkt 6;
	– KP PO
	– odrzucić
	10) w art. 1 w pkt 6 przed lit. a dodać lit. … w brzmieniu:
	„…) w art. 13 w ust. 1 wyrazy „5 dni” zastępuje się wyrazami „10 dni roboczych”,”;
	– KP Kukiz’15
	11) w art. 1 w pkt 6 lit. c nadać brzmienie:
	„c) w art. 13 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
	„6a. Broń szkolna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która:
	1) nie ma ukończonych 18 lat;
	2) nie przedstawi:
	a) orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3,
	b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.”,”;




	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: poprawkę nr 11 należy głosować łącznie z poprawką nr 12.
	12) w art. 1 w pkt 6 lit. d nadać brzmienie:
	„d) w art. 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
	„8. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 6, 6a lub 7,  właściwy organ wydaje decyzję administracyjną o odmowie zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych, broni szkolnej  albo broni pneumatycznej.”,”;


	– KP PO
	– odrzucić
	13) w art. 1 skreślić pkt 7;
	– KP PO
	– odrzucić
	14) w art. 1 po pkt 7 dodać pkt 7a w brzmieniu:
	„7a) w art. 15 po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:
	„4b. Osoba posiadająca dopuszczenie do posiadania broni, o którym mowa w art. 30 ust. 2, oraz będąca pracownikiem podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3,  lub będąca członkiem stowarzyszenia, o których mowa w art. 29 ust. 2, zobowiązana jest r...


	– KP PO
	– odrzucić
	15) w art. 1 po pkt 7a dodać  pkt 7b w brzmieniu:
	„7b) w art. 15 w ust. 5 po wyrazach „broń pneumatyczną” dodaje się wyrazy „lub broń szkolną”;

	– KP PO
	– odrzucić
	16) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie:
	„8) art. 16 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 16. 1. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin złożony z:
	1) części teoretycznej – obejmującej sprawdzenie znajomości przepisów dotyczących posiadania broni, oraz zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią;
	2) części praktycznej – obejmującej sprawdzenie umiejętności strzeleckich i praktycznego posługiwania się bronią.
	2. Z egzaminu są zwolnieni:
	1) funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, ...
	2) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego, w zakresie broni myśliwskiej,
	3) osoby fizyczne posiadające dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych, o którym mowa w art. 10b, w zakresie broni sportowej

	– jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.
	3. Osoba posiadająca pozwolenie na broń uzyskane na podstawie art. 10 jest zwolniona z części teoretycznej egzaminu oraz części praktycznej egzaminu w zakresie rodzaju broni, na który posiada pozwolenie.”;”;


	– KP PO
	– odrzucić
	17) w art. 1 pkt 8 nadać brzmienie:
	„8) w art. 16:
	a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„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 W...

	b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
	„2a. 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.
	2b. 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 dotycząc...


	– KP Kukiz’15
	18) w art. 1 skreślić pkt 9 i 10;
	– KP PO
	– odrzucić
	19) art. 1 skreślić pkt 11;
	– KP PO
	– odrzucić
	20) w art. 1 skreślić pkt 12;
	– KP PO
	– odrzucić
	21) w art. 1 skreślić pkt 13;
	– KP PO
	– odrzucić
	22) w art. 1 dodać pkt 14 w brzmieniu:
	„14) art. 32 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 32. 1. Broń i amunicję należy przechowywać w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.
	2. Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia na broń, o którym mowa w art. 10 ust. 2, przechowują je w urządzeniach wyposażonych w specjalistyczne zabezpieczenia.
	3. Osoby posiadające broń i amunicję w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych mogą je przechowywać w gablotach do przechowywania broni.
	4. Podmioty posiadające pozwolenie na broń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7, przechowują broń i amunicję do niej w magazynie broni wyposażonym w specjalistyczne zabezpieczenia.
	5. W przypadku braku możliwości przechowywania broni i amunicji w magazynie broni podczas zawodów, zgrupowań, szkoleń, wystaw, ćwiczeń strzeleckich oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych, broń i amunicję przechowuje się w ...
	6. Prawo wstępu do magazynu broni mają:
	1) osoba zarządzająca magazynem broni, zwana dalej „magazynierem”;
	2) kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7, lub przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę danego podmiotu, w obecności magazyniera.

	7. Magazynier jest obowiązany spełniać wymagania określone w art. 30 ust. 1.”.”;


	– KP PO
	– odrzucić
	23) w art. 1 dodać pkt 15 w brzmieniu:
	„15) po art. 32 dodaje się art. 32a–32d w brzmieniu:
	„Art. 32a. 1. Przed przystąpieniem do przechowywania broni i amunicji w magazynie broni, podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7, występują z wnioskiem do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonanie oceny spełnienia przez magazyn...
	2. Ocena jest dokonywana w formie pisemnej przez upoważnionego funkcjonariusza Policji.
	3. Upoważnienie zawiera:
	1) oznaczenie organu;
	2) stopień służbowy, imię lub imiona i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza Policji;
	3) nazwę jednostki organizacyjnej Policji;
	4) oznaczenie podmiotu;
	5) określenie terminu oceny;
	6) podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
	7) pieczęć organu.

	4.W przypadku stwierdzenia niespełniania przez magazyn wymagań technicznych, upoważniony funkcjonariusz Policji wskazuje nieprawidłowości i określa pisemnie sposób ich usunięcia oraz wyznacza nowy termin dokonania oceny.

	Art. 32b. 1. Broń i amunicja będące w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3–7, podlegają ewidencji.
	2. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 1, wydawanie broni i amunicji z magazynu broni lub jej zdawanie odnotowuje się odpowiednio w ewidencji wydawania – przyjmowania broni lub w ewidencji wydawania – przyjmowania amunicji.
	3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowuje się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie, zniszczenie lub dostęp osób nieuprawnionych do danych zawartych w tych ewidencjach.

	Art. 32c. 1. Broń palną nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburach lub futerałach.
	2. Broń palną przeznaczoną do celów łowieckich w obwodach łowieckich nosi się w czasie polowania w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. ….....).

	Art. 32d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
	1) szczegółowy sposób przechowywania broni i amunicji,
	2) wymagania techniczne, jakie powinny spełniać gablota, urządzenie oraz magazyn broni
	– mając na względzie bezpieczeństwo przechowywania broni i amunicji oraz uniemożliwienie dostępu do nich osobom nieuprawnionym;
	3) formę i sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 32b ust. 1 i 2, oraz ich wzory, mając na względzie rodzaj prowadzonej działalności.”.”;


	– KP PO
	– odrzucić
	24) w art. 1 dodać pkt 16 w brzmieniu:
	„1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną lub broń szkolną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo broń szkolną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu l...

	– KP PO
	– odrzucić


