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Pozwolenia na broń palną w Polsce 

– wprowadzenie do tematyki



Źródła prawa

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 1. Ustawa określa zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń,
nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i
amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z
zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak również zasady posiadania
broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzelnic.



Źródła prawa

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 3. Przepisy ustawy nie dotyczą: 1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego funkcjonariuszy oddelegowanych do Biura Nadzoru Wewnętrznego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-
Skarbowej, Służby Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do których dostęp
do broni i amunicji regulują odrębne przepisy;

2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (…);

2a) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznych państw członkowskich Unii
Europejskiej przebywających na na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…);

3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla obronności,
bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a
także obrotu nimi na podstawie odrębnych przepisów;



Źródła prawa

- USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.)

- ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r.
ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych
w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w
sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

https://sip.lex.pl/


Źródła prawa

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.)

Art. 3. 1. W rozumieniu ustawy:

6) kaliber - jest to parametr broni określony wartością wyrażoną w jednostkach długości albo wagomiarowo,
zawartą w oznaczeniu naboju scalonego przeznaczonego dla danej broni, a w przypadku broni rozdzielnego
ładowania - wyrażoną w jednostkach długości albo wagomiarowo najmniejsza średnica części prowadzącej
przewodu lufy;

Kaliber broni – najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej.

Kaliber określany jako wagomiar (w broni gładkolufowej) (do XIX wieku, obecnie dla broni gładkolufowej) –
oznacza liczbę pocisków kulistych dla danej lufy, które można odlać z funta ołowiu (np. „kaliber 12”, bez
jednostki miary)



Źródła prawa

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r.
ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych
w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku
Artykuł 3 Weryfikacja i certyfikacja pozbawiania broni palnej cech użytkowych

1. Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy publiczne do weryfikacji, że pozbawienie broni palnej cech
użytkowych zostało wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi określonymi w załączniku I ("podmiot
weryfikujący").

3. Komisja publikuje na swojej stronie internetowej wykaz podmiotów weryfikujących wyznaczonych przez państwa
członkowskie, w tym szczegółowe informacje dotyczące podmiotu weryfikującego i jego symbol, jak również informacje
kontaktowe.

4. W przypadku gdy pozbawienie broni palnej cech użytkowych zostało wykonane zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi określonymi w załączniku I, podmiot weryfikujący wydaje właścicielowi broni palnej świadectwo
pozbawienia cech użytkowych zgodnie z wzorem określonym w załączniku III. Wszystkie informacje na świadectwie
pozbawienia cech użytkowych podaje się w języku danego państwa członkowskiego, w którym zostało wydane
świadectwo pozbawienia cech użytkowych, i w języku angielskim.



Źródła prawa

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r.
ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych
w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku

Artykuł 7 Transfer broni palnej pozbawionej cech użytkowych w Unii

1. Pozbawiona cech użytkowych broń palna może być przekazana do innego państwa członkowskiego, jedynie
pod warunkiem że jest opatrzona niepowtarzalnym oznakowaniem i posiada świadectwo pozbawienia cech
użytkowych zgodne z niniejszym rozporządzeniem.

2. Państwa członkowskie uznają świadectwa pozbawienia cech użytkowych wydane przez inne państwo
członkowskie, jeżeli przedmiotowe świadectwo spełnia wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu.
Państwa członkowskie, które wprowadziły dodatkowe środki zgodnie z art. 6, mogą jednakże zażądać dowodu
na to, że pozbawiona cech użytkowych broń palna, która ma być przekazana na ich terytorium, jest zgodna z
takimi dodatkowymi środkami.



Źródła prawa

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
Art. 12. 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w
której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.
Art. 9.1. Broń palną i amunicję do tej broni, (…), można posiadać na podstawie
pozwolenia na broń wydanego przez (…) komendanta wojewódzkiego Policji, a w
przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez
właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje: 1) postępowanie przed
organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach
indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych (…);



Duch ustawy o broni i amunicji

„zgodnie z duchem ustawy o broni i amunicji” 

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (pierwotny tekstu przepisu przed zmianą z 2011 r.):

Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli okoliczności, na które
powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie, uzasadniają jego wydanie.

USTAWA z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych”

Art. 5.1. Organy Milicji Obywatelskiej wydają pozwolenia na broń, jeżeli okoliczności faktyczne, 
na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, uzasadniają wydanie takiego 
pozwolenia.



Duch ustawy o broni i amunicji

DEKRET z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie 
odbudowy Państwa (mały kodeks karny)

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, 
poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 4§1 Kto bez zezwolenia wyrabia, gromadzi lub przechowuje broń palną, amunicję, materiały
lub przyrządy wybuchowe albo inne przedmioty mogące sprowadzić niebezpieczeństwo
powszechne, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub dożywotnio albo karze
śmierci.

§2 W przypadkach mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo
nawet od kary uwolnić.

Przepis obowiązywał od 12.07.1946 do 1.01.1970 r. (wejście w życie kodeksu karnego z 1969 r.



Duch ustawy o broni i amunicji

W latach 1946-1949 za nielegalne posiadanie broni skazano ponad 19 000 osób.

W ogólnej liczbie wyroków wydawanych przez sądy wojskowe, skazania za nielegalne
posiadanie broni stanowiły od 37,3 % do 48,4% ogólnej ilości spraw karnych.



Duch ustawy o broni i amunicji

Najdonioślejsza zmiana przepisów regulujących

dostęp do broni i amunicji w ciągu ostatnich 70 lat

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (wejście w życie z dniem 10.03.2011 r.).



Zgodnie z wolą ustawodawcy

Posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 
20 października 2010 r. (druk nr 4253/VI kad s. 14):

https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/sprawozdkom.pdf


Zgodnie z wolą ustawodawcy

Poseł sprawozdawca: Stanisław Wziątek:



Zgodnie z wolą ustawodawcy

Poseł sprawozdawca Stanisław Wziątek debata sejmowa stanowisko Komisji Spraw Wewnętrznych i 
Administracji (Sprawozdanie Stenograficzne z 78 posiedzenia Sejmu RP z dnia 24.11.2010 r. s. 52):

https://trybun.org.pl/wp-content/uploads/2015/07/sprawozsejm.pdf


USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Broń palną można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia na broń:

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

Art. 9.1. Broń palną i amunicję do tej broni, z wyłączeniem przypadków, o których
mowa w art. 11, można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę
zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku
żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.

Konstytucja: Art. 31. 2. (…) Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie 
nakazuje.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Zaakcentować należy, że prawo do posiadania broni nie należy w Polsce do kategorii praw i wolności osobistych.
Jest to bowiem uprawnienie ściśle reglamentowane. Udzielenie osobie fizycznej prawa do dysponowania
bronią palną stanowi odstępstwo od generalnej reguły, iż broń znajdować się powinna wyłącznie w rękach
uprawnionych służb. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2020 r. II
SA/Wa 2701/19

„Tajemnica śmiertelnego strzału w Kościelisku” 

Od policyjnej kuli zginął młody mężczyzna. Jedna z opinii biegłych sugeruje, że nie był to zwykły wypadek –
ustaliła „Rzeczpospolita". Podczas pościgu za domniemanymi sprawcami policyjna kula trafiła w głowę (…) 28-
latka, który pozostawił narzeczoną w zaawansowanej ciąży. Sprawa od początku przedstawiana była jako
wypadek, a prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Z ustaleń
„Rzeczpospolitej" wynika, że za przeczący tej tezie można uznać jeden z istotnych dowodów. Chodzi o opinię,
wydaną 30 marca przez biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna w Krakowie. Odległość,
z jakiej padł strzał, określili oni na zaledwie około 50 cm. Do takich wniosków doszli, badając rozmieszczenie
tzw. cząstek GSR, czyli pozostałości po wystrzale z broni palnej. (Wiktor Ferfecki)

https://www.rp.pl/policja/art19047361-tajemnica-smiertelnego-strzalu-w-koscielisku

https://www.rp.pl/policja/art19047361-tajemnica-smiertelnego-strzalu-w-koscielisku


Kodeks karny

- broń palną można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia (w kk -
zezwolenia) na broń - art. 2 i art. 9.1 ustawy o broni i amunicji

- sankcję za naruszenie tego przepisu określa

art. 263§2 kodeksu karnego

Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

kk z 1969 r.: Art. 286. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada lub wyrabia broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 5.

Od listopada 1995 r.: Art. 286. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada lub wyrabia broń palną lub amunicję, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 10.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustawa o broni i amunicji reglamentuje również posiadanie:

- Broni palnej pozbawioną cech użytkowych - art. 9.2 ustawy;

- Miotaczy gazu obezwładniającego oraz narzędzi i urządzenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt
3 i 4: - art. 9.2 ustawy

3) miotacze gazu obezwładniającego; 4) narzędzia i urządzenia, których używanie może
zagrażać życiu lub zdrowiu: a) broń białą w postaci:- ostrzy ukrytych w przedmiotach
niemających wyglądu broni, - kastetów i nunczaków, - pałek posiadających zakończenie z
ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, - pałek
wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij
bejsbolowy, b) broń cięciwową w postaci kusz, c) przedmioty przeznaczone do
obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

- Broni pneumatycznej - art. 9.3 ustawy



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Broń pneumatyczna

Art. 9.4 Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni
pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu
zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego
Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii
Wojskowej.

art. 8 W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia
urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy
lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna
pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Art. 51.1 Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie
nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo
urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo
grzywny. (wykroczenie)



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Decyzja administracyjna

Art. 10.1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi
zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną
przyczynę posiadania broni.

- przesłanki pozytywne

Art. 12. 1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której
określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

- deklarowany cel posiadania broni determinuje to jak opisana jest ważna przyczyna posiadania
broni

Art. 10.2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1) ochrony osobistej;

2) ochrony osób i mienia;

3) łowieckich;

4) sportowych;

5) rekonstrukcji historycznych;

6) kolekcjonerskich;

7) pamiątkowych;

8) szkoleniowych.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Decyzja administracyjna

Art. 10. 3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
1) stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;

2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - dla pozwolenia na broń do celów
łowieckich;

3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art.
10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego - dla pozwolenia na broń do celów sportowych;

4) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz
zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej - dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych;

5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia - dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;

7) 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.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2015 r. II OSK 847/14

Przepis art. 10 ust. 3 ustawy z 1999 r. o broni palnej i amunicji określa, co w "szczególności", uważa się za ważną
przyczynę posiadania broni. Na gruncie reguł wykładni językowej (gramatycznej), wyrażenie: "w szczególności"
pełni, co do istoty funkcję uszczegółowienia egzemplifikacyjnego wyrażenia bardziej ogólnego, wskazanego w
części wypowiedzi normatywnej, znajdującej się przed zwrotem "w szczególności". Polega ono na tym, że
wyliczenia występujące po nim mają charakter przykładowy i określają zwykle szczególne przypadki zjawiska
ogólnego. Konstrukcja normatywna art. 10 ust. 3 ustawy o broni amunicji zakłada z jednej strony
kazuistyczne określenie, co należy uważać za "ważną przyczynę" posiadania broni, z drugiej zaś daje organom
luz decyzyjny - prawo dokonania wyboru wartościującego w stosunku do ustalonych w sprawie okoliczności
faktycznych, niemieszczących się jednak w katalogu ustawowych kryteriów pozytywnych. Ocena dokonywana
przez organ, na podstawie wyłącznie zwrotu ocennego: "ważna przyczyna", jest wtedy oceną jednostkową i
sytuacyjną oderwaną od ustawowo określonych kryteriów. Dotyczy jednak tylko sytuacji niezdefiniowanych w
ust. 3 art. 10 ustawy o broni i amunicji.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. II SA/Wa
822/13

Mając na względzie, że decyzja - pozwolenie na broń do celów sportowych - ma charakter decyzji
związanej, spełnienie przez wnioskodawcę przesłanek materialnych wskazanych z art. 10 ust. 1 i
ust. 3 pkt 3 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, przy braku przesłanek negatywnych określonych
w art. 15 ust. 1 tej ustawy, zobowiązuje organ Policji do wydania pozwolenia na broń.
Ustawodawca nie wprowadził żadnej normy kompetencyjnej, która uzależniałaby przyznanie
pozwolenia na broń do celów sportowych od spełnienia innych wymogów, np. osiągania przez
wnioskodawcę wybitnych wyników sportowych, częstotliwości startów w zawodach, czy też
wykazania potrzeby posiadania określonej liczby egzemplarzy broni danego rodzaju. Są to więc
pozaustawowe kryteria, które nie mogą automatycznie przesądzać o wydaniu bądź odmowie
wydania przez właściwy organ Policji pozwolenia, o którym stanowi dyspozycja art. 10 ust. 3 pkt 3
ustawy.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

art. 10.3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

1) stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - dla pozwolenia na broń
do celów ochrony osobistej, osób i mienia;

Na wstępie należy odnotować, że - wedle przyjętej w Polsce koncepcji dostępu obywateli do broni
- możliwość jej posiadania nie należy do podstawowych praw obywatelskich, lecz stanowi
pewnego rodzaju przywilej. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia
15 lutego 2021 r. II SA/Wa 1412/20)

Sąd wskazał na restrykcyjność uregulowań w sprawie udzielanym pozwoleń na broń, a uzyskanie
w tym zakresie uprawnień należy traktować w kategoria przywileju (por. wyroki NSA: z 30
października 2008 r., II OSK 1296/07; z 28 października 2011 r., II OSK 1562/10).



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2013 r. II SA/Wa
739/13:

Zagrożenie życia, zdrowia lub mienia stanowiące ważną przyczynę posiadania broni, o którym
mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, aby można było uznać je za stałe,
musi się przejawiać permanentnością i aktualnością, zaś jego realność musi być rzeczywista i
obiektywna, a nie nacechowana subiektywnością; natomiast ponadprzeciętność nie może
sprowadzać się do sytuacji hipotetycznej, lecz musi być nadzwyczajna i niepowszednia. Brak
poczucia bezpieczeństwa i to z różnych powodów, deklaruje bowiem bardzo wiele osób. Jednakże
nie oznacza to obowiązku wydania pozwolenia na broń każdemu, kto o takie pozwolenie wystąpi,
zaś ocena w tych sprawach należy do organów Policji, które mogą prowadzić w tym względzie
mniej, lub bardziej rygorystyczną "politykę". Kontroli sądowej podlega zatem to, czy
procedowanie w tym względzie nie nosi znamion dowolności i czy przy wydaniu decyzji nie
zostały naruszone przepisy prawa.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2020 r. II SA/Wa
1611/20

W związku z tym całkowicie nieuprawnione są stwierdzenia organów, że "ewentualne wydanie
skarżącemu wnioskowanego pozwolenia na broń byłoby działaniem jedynie prewencyjnym, gdzie
fakt istnienia zagrożenia dla życia i zdrowia wnioskodawcy jest okolicznością zakładaną, nie
popartą zaistniałymi faktami". Po pierwsze - istotny z punktu widzenia zagrożenia dla zdrowia i
życia skarżącego fakt zaistniał (…).

(…) posiadanie pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej powinno, zdaniem Sądu, służyć
głównie celom prewencyjnym, odstraszać i zapobiegać zamachom na życie i zdrowie, a nie
dawać możliwość ewentualnego odreagowania na działania godzące w te podstawowe dobra
osobiste.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

art. 10.3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji
właściwego polskiego związku sportowego - dla pozwolenia na broń do celów
sportowych;



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

art. 10b.1. Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania
odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski
związek sportowy, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669). Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłatę w
wysokości 400 zł; opłata stanowi dochód właściwego polskiego związku sportowego.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, potwierdza posiadanie kwalifikacji
niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 10.3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla
pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2014 r.
II SA/Wa 1286/13
1. Do kompetencji organów Policji nie należy ocena działalności danego stowarzyszenia.
2. Skoro stowarzyszenie legitymuje się zarejestrowaną formalnie działalnością kolekcjonerską
broni, to członkostwo w takim stowarzyszeniu stanowi o realizacji przez stronę art. 10 ust. 3 pkt 5
ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, zaś organ policji nie jest uprawniony do badania czy
przyznanie przez organ rejestrowy, na podstawie danych statutowych, danemu stowarzyszeniu
prawa do działalności kolekcjonerskiej w zakresie broni zostało prawidłowo nadane.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

- przesłanki negatywne

Art. 15.1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: a) skazanym
prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, b)
skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: - przeciwko życiu i zdrowiu, -
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 15.3 Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która
zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi Policji orzeczenia
lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należą do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i
potwierdzające, że mogą dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa
upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Art. 15a.1. Osoby, o których mowa w art. 15 ust. 3, 4 i 5, zwane dalej "osobami ubiegającymi się",
są obowiązane do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 10.1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi
zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (…)

Art. 15.1 Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: a) skazanym
prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: - przeciwko życiu i
zdrowiu, - przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod
wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. II SA/Wa
1412/20

Art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni nie stanowi lex specialis wobec normy ogólnej z art. 10 ust. 1,
w ten sposób, że zakreśla wyczerpujące przesłanki, gdy osobę można kwalifikować jako
zagrażającą porządkowi bądź bezpieczeństwu publicznemu. Przepis ten ma jedynie o tyle
szczególny charakter, że wskazuje przypadek, gdy obligatoryjne jest uznanie braku wystąpienia
przesłanki wskazanej w art. 10 ust. 1 ustawy o broni, jako pierwsza. Oznacza to, że mogą istnieć
także inne sytuacje, gdy - pomimo braku wystąpienia przesłanek z art. 15 ust. 1 pkt 6 - nie będzie
podstaw dla uznania przez właściwy organ spełnienia warunku wydania pozwolenia w postaci
niestwarzania przez wnioskującego o broń zagrożenia dla siebie oraz porządku i bezpieczeństwa
publicznego.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 10.1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi
zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (…)

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 2020 r. II OSK 973/18

Organy Policji są uprawnione do odmowy wydania pozwolenia na broń osobom, które
stanowią zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, ale które nie zostały
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o
broni, przy czym wówczas muszą wskazać na czym opierają stwierdzenie, że osoba ubiegająca się
o pozwolenie na broń stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.
Natomiast, jeżeli o pozwolenie na broń ubiega się osoba, która została prawomocnie skazana za
przestępstwo wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy, organy Policji są zobowiązane odmówić
wydania pozwolenia na broń, przy czym wystarczającym ustaleniem faktycznym uzasadniającym
taką decyzję jest ustalenie, że osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń została prawomocnie
skazana za przestępstwo wymienione w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy.



Krajowy System Informacyjny Policji

Krajowy System Informacyjny Policji

Art. 21nb.1. Komendant Główny Policji prowadzi Krajowy System Informacyjny Policji, zwany
dalej "KSIP", będący zestawem zbiorów danych, w którym przetwarza się informacje, w tym dane
osobowe, w związku z realizacją zadań ustawowych.

- tam jest wszystko (zatarte skazania) i zostaje na zawsze,

- do KSIP sięgają organy policji zawsze i wobec każdego kto ubiega się o pozwolenie na broń

- dane z KSIP wykorzystuje się jako podstawę do składania odwołań od orzeczeń lekarskich i
psychologicznych



Kodeks karny

W policji, zdaniem policji, nie obowiązuje przepis art. 106 kodeksu karnego:

Art. 106. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe; wpis o skazaniu usuwa się z rejestru 
skazanych.

Zgodnie z treścią art. 106 k.k., z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. Skutkiem zatarcia
skazania jest więc fakt, że za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo
popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia
przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe
– z punktu widzenia porządku prawnego - jest zatem stwierdzenie, że danego przestępstwa nie
popełniono. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. V KK 372/15)



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 15h.1. Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na
piśmie.

2. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

3. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia
orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z
podmiotów odwoławczych, którymi są (…)

Ustawa nie określa co może być podstawą odwołania. Organy policji korzystając z informacji
zawartej w KSIP składają odwołania uzasadniając je np. wielokrotnym popełnieniem wykroczeń
drogowych, uprzednią (zatartą) karalnością.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 15h.7. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2020 r. II OSK 47/20

Ustawodawca nie przewidział prawnej możliwości dopuszczenia dowodu z opinii kolejnego
biegłego, który sporządziłby opinię uzupełniającą, zawierającą prócz własnych badań, analizę i
ocenę pozostałych orzeczeń. Ustawa o broni i amunicji wprowadza zamknięty katalog środków
dowodowych mogących służyć ocenie okoliczności faktycznej w postaci stanu zdrowia osoby
ubiegającej się o pozwolenie na broń lub posiadającej takie pozwolenie.

Ustawodawca nie wyposażył organów Policji w jakiekolwiek dodatkowe narzędzie prawne służące
weryfikowaniu negatywnych, czy sprzecznych ze sobą opinii lekarskich. Zatem, w sytuacji, gdy
jedno z orzeczeń jest pozytywne (psychologiczne) a drugie orzeczenie negatywne (lekarskie), tak
jak to miało miejsce w okolicznościach rozpatrywanej sprawy, organ miał obowiązek orzec o
cofnięciu pozwolenia na broń.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 15h.7. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2020 r. II SA/Wa
1628/19

Wszelka dokumentacja badań, na podstawie których lekarz czy psycholog wydał swoje
orzeczenie, pozostaje w dyspozycji tych orzeczników i podlega - podobnie jak ich praca -
kontroli i nadzorowi właściwego wojewody, w myśl art. 15i uba.

Sprawowanie przez sądy administracyjne kontroli zaskarżonych decyzji dotyczących
dysponowania bronią palną, sprowadza się jedynie do oceny ich zgodności z (obowiązującym w
czasie ich wydania) prawem. Oznacza to, że Sąd weryfikuje, czy orzeczenie wydał uprawniony
podmiot, tj. uprawniony psycholog w przypadku orzeczenia psychologicznego.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

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 danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej,
funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie
broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający
licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli
zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 marca 2000
r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz
umiejętności posługiwania się bronią

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania 
broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej "egzaminem";

2) zakres przedmiotowy egzaminu;

3) skład komisji egzaminacyjnej;

4) stawki odpłatności za egzamin.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 12.1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa
się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji



Świadectwo broni

Art. 29. 1. Świadectwo broni może być wydane:

1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony,
jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;

2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji;

3) podmiotom prowadzącym strzelnicę;

4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub
innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony;

5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych;

6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony
osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach
przeciwko życiu lub zdrowiu;

7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania
rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych;

8) zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich w celu wykonania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.



Amunicja do broni palnej

Art. 12.1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa
się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Zgodnie z art. 9. 1 Broń palną i amunicję do tej broni, (…), można posiadać na podstawie
pozwolenia na broń wydanego (…).

Kodeks karny również wymaga pozwolenia na amunicję: art. 263§2 Kto bez wymaganego
zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze (…)

W decyzji administracyjnej pozwolenie na broń nie ma pozwolenia na amunicję. Decyzja w
żaden sposób nie odnosi się do amunicji. Nie ma czegoś takiego w przepisach prawa jak
pozwolenie na amunicję.



Amunicja do broni palnej

Art. 14. Amunicję 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 amunicji.

Art. 28. Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz
amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w
celach łowieckich lub sportowych.



Amunicja do broni palnej

Reguły posiadania amunicji wynikają z wykładni przepisów prawa i to nie ustawy o broni i
amunicji, a przepisów kodeksu karnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2010 r. I KZP 29/09 

Nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie czarnego prochu, mogącego być także częścią
amunicji do broni palnej wytworzonej przed 1850 r., w odniesieniu do której, stosownie do art. 11
pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) nie
jest wymagane pozwolenie na posiadanie w rozumieniu art. 9 tejże ustawy.

Ustawa o broni i amunicji nie zawiera żadnego przepisu, który nakazywałby wydawanie osobnego
pozwolenia na nabywanie czy posiadanie samej amunicji do broni palnej. Możliwość posiadania
amunicji do niej jest zatem nierozłącznie związana z pozwoleniem na posiadanie konkretnego
egzemplarza broni palnej.



Amunicja do broni palnej

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Art. 61. 4. Amunicję sprzedaje się: 

1) osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na podstawie: 

a) legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni,



Wzór legitymacji  posiadacza broni



Wzór legitymacji  posiadacza broni



Uwaga błędne uniwersyteckie komentarze

Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie obowiązków wynikających z pozwolenia na broń palną Rafał
Mikowski (w NOWA KODYFIKACJA PRAWA KARNEGO. Tom LIII AUWr No 3953 Wrocław 2019) Zakład
Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Administracyjnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego



Uwaga błędne uniwersyteckie komentarze

§5.7. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku do osób, które wystąpiły
o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie
pozwolenia na posiadanie kuszy. W tych przypadkach egzamin przeprowadza się na strzelnicy
lub w siedzibie organu, o którym mowa w § 2 ust. 1. (do 2015.05.23)

Aktualnie:

§5.7. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej. (!!!)



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 10.4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do
posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

1) do celów ochrony osobistej: a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów
lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, b) przedmiotów
przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości
prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, c) 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 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 polowań na podstawie odrębnych
przepisów; (przepisy wydane na podstawie prawa łowieckiego)



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 10.4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do
posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

4) do celów sportowych - broni palnej:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

c) gładkolufowej,

d) przystosowanej do strzelania wyłącznie 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 wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;

7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych - broni, o której mowa w pkt 1-6.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Ustawa jest wewnętrznie sprzeczna

Art. 10. 5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem 
art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:

1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;

Art. 10.4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do
posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

2) do celów ochrony osób lub mienia: e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 
7,62 mm;



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w
sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (tekst jednolity)

Artykuł 9 2. W celu ochrony bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, żeglugi handlowej,
konwojów wysokiej wartości oraz ważnych obiektów, a także w celach obrony narodowej, celach
edukacyjnych, kulturowych, badawczych i historycznych, oraz bez uszczerbku dla ust. 1, właściwe
organy krajowe mogą wydawać, w indywidualnych, wyjątkowych i należycie uzasadnionych
przypadkach, pozwolenia na broń palną, istotne komponenty i amunicję sklasyfikowane w
kategorii A, jeżeli nie jest to sprzeczne z bezpieczeństwem publicznym lub porządkiem
publicznym.

ZAŁĄCZNIK I

II. Do celów niniejszej dyrektywy broń palna jest sklasyfikowana w poniższych kategoriach:
Kategoria A - Broń palna niedozwolona Samoczynna broń palna.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

§ 3.1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub
gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub
gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać
najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej
dwa naboje.

2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi być przeznaczona do strzelania amunicją myśliwską
charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.

3. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej, o której mowa w ust. 2, oraz naboi
myśliwskich, z wyłączeniem naboi myśliwskich z pociskami pełnopłaszczowymi, przy czym: 1) przy polowaniu na łosie energia
pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2500 J; 2) przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki,
z wyłączeniem dzików warchlaków, energia pocisku w odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2000 J

4. Dopuszcza się polowanie na zwierzynę grubą, z wyjątkiem łosi i jeleni byków, z użyciem broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz
myśliwskich naboi kulowych.

5. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, z zastrzeżeniem ust. 6, używa się wyłącznie broni myśliwskiej o lufach
gładkich oraz myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm

6. Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz naboi myśliwskich, w tym
naboi z pociskami pełnopłaszczowymi, lub broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4 lub 5.



Amunicja do broni palnej

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2020 r. IV KK 420/19

Stosownie do art. 12 ust. 1 i 2 pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji
administracyjnej w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy
broni. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie
uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do
tej broni. Zgodnie zaś z wspomnianym art. 14 amunicję 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 amunicji. Skoro – (…) – oskarżona w oparciu o posiadane pozwolenie na broń mogła
nabyć tylko taką amunicję, która zezwalała jej tą broń używać zgodnie z przeznaczeniem,
wskazanym w tym pozwoleniu, a więc tylko do celów łowieckich, to tym samym nie posiadane
przez nią pozwolenia na zabezpieczoną w dniu 27 stycznia 2013 r. amunicję, załadowaną w
komorze jej broni tzw. kniejówce” skutkuje uznaniem, iż tak postępując wyczerpała ona wszystkie
znamiona wymagane dla bytu występku z art. 263 § 2 k.k.



Amunicja do broni palnej

Nie miała przecież na to pozwolenia i mieć w związku z rodzajem obowiązujących obostrzeń
względem amunicji możliwej do używania na polowaniach – nie mogła, a ową tzw. kniejówkę –
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem – mogła używać tylko do celów łowieckich. Innymi słowy,
dysponowała wszak tylko pozwoleniem na broń myśliwską i taką też wówczas w postaci tzw.
kniejówki posiadała, toteż mogła – w oparciu o to pozwolenie – legalnie posiadać tylko amunicję
do tej broni myśliwskiej, które zezwalało jej tą bronią realizować tylko cele łowieckie, to jest te, z
powodu których wydano jej pozwolenie na posiadanie takiej broni.

Chodziło o jeden nabój myśliwski (tak określił to SN w wyroku) kal. 12 produkcji polskiej z
ładunkiem śrutowym tzw. loftkę, których używanie dla celów łowieckich jest zabronione.

W ustawie nie ma przepisu mówiącego o tym, że broni palnej w określonym celu można używać
tylko w tym celu. Np, broń palną posiadają w celu łowieckim można używać w celu sportowym,
myśliwi urządzają zawody strzeleckie.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

2) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej
na podstawie zezwolenia właściwego organu;

3) używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych,
poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia
konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;

4) dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na
podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile
jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;

5) dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech
użytkowych;



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

6) posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA;

8) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

9) posiadania broni pneumatycznej;

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz
replik tej broni;

11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz
replik tej broni;



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji



Replika broni czarnoprochowej

USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Art. 3. 1. W rozumieniu ustawy:

10) replika broni czarnoprochowej - jest to strzelecka broń palna rozdzielnego ładowania,
przystosowana do strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu prochu czarnego, odwzorowująca broń
wytworzoną przed 1900 r., z zachowaniem jej funkcjonalności;



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

To przepis prawa, który wywołuje w ostatnim czasie najwięcej kłopotów osobom, które nabywają
broń oznaczana jako kal. 6 mm na nabój 9 P.A.K. Moim zdaniem ogromna większość postępowań
karnych z art. 263§2 kk dotyczy tego rodzaju broni.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 5. 1. Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amunicji uważa się za broń lub amunicję.

2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek,
komora zamkowa oraz bęben nabojowy.

3. Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami
obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu,
spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego.

Art. 7.1. W rozumieniu ustawy bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona
do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w
wyniku działania materiału miotającego.

1a. W rozumieniu ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub
substancji w wyniku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę
lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu miotania.



Kodeks karny

art. 263§2 kodeksu karnego

Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Przestępstwa z tego przepisu popełnić mogą posiadacze pozwolenia na broń. Ustawa o broni i
amunicji jest jak pole minowe.☺



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Art. 28. Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz
amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w
celach łowieckich lub sportowych.

https://trybun.org.pl/2019/01/29/kgp-jest-prawnie-dopuszczalne-tzw-krzyzowe-uzyczanie-broni-palnej-pomiedzy-osobami-posiadajacymi-
pozwolenie-na-bron-w-celu-lowieckim-lub-sportowym/

https://trybun.org.pl/2019/01/29/kgp-jest-prawnie-dopuszczalne-tzw-krzyzowe-uzyczanie-broni-palnej-pomiedzy-osobami-posiadajacymi-pozwolenie-na-bron-w-celu-lowieckim-lub-sportowym/


USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

kodeks karny

Art. 50. Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

(kk) Art. 263§1 Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią
handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją
osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.

§4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje
w jego dyspozycji ,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

kodeks karny

Art. 263§2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 10. 6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:

1) amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi
substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;

2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału
twardszego niż stop ołowiu;

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 myśliwską, sportową lub
kolekcjonerską.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

kodeks karny

Art. 263§1 Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 10. 6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:

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 myśliwską, sportową lub
kolekcjonerską.



USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

kodeks karny

Art. 263§2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 10.5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem
art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:

1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;

3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika
huku, z wyłączeniem pozwolenia na broń do celów łowieckich;

Obowiązuje zakaz sprzedaży tłumików huku… ale można je posiadać.

https://trybun.org.pl/2015/11/10/obowiazuje-zakaz-sprzedazy-tlumikow-huku-ale-mozna-je-posiadac/


USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

kodeks karny

Art. 263§3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub
przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 11. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

2) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej
na podstawie zezwolenia właściwego organu;



KONIEC

Dziękuję za  uwagę

i zapraszam do klubów strzeleckich


