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AUTOPOPRAWKA 

DO POSELSKIEGO PROJEKTU 

USTAWY O BRONI I AMUNICJI 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jarosław Sachajko) 

 

 

1. W art. 3 ust.1: 

1) w pkt 8, 9, 15 i 17 wyrazy „strzelecką broń palną” zastępuje się wyrazami „broń 

strzelecką”; 

2) w pkt 14 wyrazy „samopowtarzalną broń strzelecką” zastępuje się wyrazami „broń 

samopowtarzalną”; 

3) w pkt 20 wyraz „zabytkową” zastępuje się wyrazem „historyczną”; konsekwencją 

zmiany będzie przenumerowanie dotychczasowych punktów, zgodnie z kolejnością 

alfabetyczną; 

4) w pkt 33 usuwa się wyrazy „lub skierowanie broni w kierunku człowieka,”. 

 

2. W art. 4 pkt 2 i 3, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 13 ust. 3, art. 20, art. 32, art. 35 ust. 1 i 2, art. 36 

ust. 2, art. 46 ust. 1 i 2, art. 69 pkt 7 lit. c, art. 73 ust. 2 i 3 – użyte w różnych przypadkach  

i liczbie wyrazy „podstawowe rozszerzone” zastępuje się użytym w tym samym przypadku  

i liczbie wyrazem „rozszerzone”. 

 

3. W art. 5: 

1) w ust. 1 pkt 7 w lit. a i b wyrazy „dostosowany do” zastępuje się wyrazami 

„zawierający”; 

2) w ust. 4 pkt 4 wyraz „zabytkową” zastępuje się wyrazem „historyczną”. 

 

4. W art. 7 w ust. 3 po wyrazie „broni” występującym dwukrotnie dodaje się wyrazy „palnej”; 

 

5. W art. 10 ust. 1 pkt 4: 

1) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) kategorii A, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 6 i 7, oraz kategorii B i C – 

przez podmioty wymienione w art. 21 pkt 2;”; 

2) po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) kategorii A, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 i 7, oraz kategorii B i C – przez 

podmioty wymienione w art. 21 pkt 3;”; 

 

6. W art. 12: 

1) w ust. 1: 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) która została skazana prawomocnym wyrokiem na karę bezwzględnego 

pozbawienia wolności za: 

a) nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, 
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b) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł 

z miejsca zdarzenia;”; 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) u której stwierdzono jeden z poniższych stanów chorobowych lub istotnych 

zaburzeń funkcjonowania psychologicznego (wg Międzynarodowej Statystycznej 

Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10): 

a) organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi; 

b) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem 

substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem używania tytoniu; 

c) schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe; 

d) zaburzenia nastroju (afektywne); 

e) zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod 

postacią somatyczną; 

f) przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne; 

g) przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami 

fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji 

seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą 

somatyczną; 

h) zaburzenia osobowości; 

i) zaburzenia nawyków i popędów; 

j) zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, 

ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm); 

k) upośledzenie umysłowe; 

l) całościowe zaburzenia rozwojowe; 

m) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie 

i wieku młodzieńczym;”; 

2) w ust. 2 liczbę „21” zastępuje się liczbą „25”. 

 

7. W art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pozwolenie na broń przedłuża się na okres kolejnych 5 lat liczonych od daty 

złożenia dokumentu, jeżeli osoba posiadająca pozwolenie przed upływem terminu 

ważności tego pozwolenia dostarczy do organu właściwego w sprawach wydawania 

pozwoleń na broń odpowiednio: 

1) oświadczenie o członkostwie w stowarzyszeniu lub organizacji, o których 

mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1–5, oświadczenie o trwaniu przesłanki o której 

mowa w art. 16 ust. 2 pkt 6–7 lub oświadczenie o trwaniu przesłanki, o której 

mowa w art. 16 ust. 3 – w przypadku obywatelskiej karty broni lub pozwolenia 

podstawowego; 

2) potwierdzenie odbytych treningów strzeleckich na strzelnicy w liczbie co 

najmniej jednego rocznie – w przypadku pozwolenia rozszerzonego.”. 

 

8. W art. 16: 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



4 

 

„2. Za uzasadniony powód posiadania broni traktowane jest w szczególności: 

1) udokumentowane członkostwo w Polskim Związku Łowieckim; 

2) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim 

lub w bractwie kurkowym; 

3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym 

celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych; 

4) udokumentowane członkostwo w organizacji o charakterze proobronnym, 

posiadającej partnerską umowę z Ministrem Obrony Narodowej lub statut 

uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi; 

5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze 

kolekcjonerskim lub bronioznawczym; 

6) pełnienie zawodowej służby wojskowej w Siłach Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, terytorialnej służby wojskowej lub posiadanie 

statusu rezerwisty w rezerwie aktywnej; 

7) pełnienie służby w państwowych formacjach uzbrojonych, o których mowa 

w art. 2 pkt 1.”; 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wymogu określonego w ust. 4 nie stosuje się do osób pełniących zawodową 

służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do  

funkcjonariuszy służb, o których mowa w art. 2 pkt 1.”. 

 

9. W art. 17 w ust. 2 po wyrazie „specjalistów” dodaje się wyrazy „lub psychologa”. 

 

10. W art. 19: 

1) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wymóg dołączenia zaświadczenia od lekarza nie dotyczy osób pełniących zawodową 

służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy 

służb, o których mowa w art. 2 pkt 1.”; 

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Procedurę przeprowadzania egzaminu dopuszczającego, pytania i odpowiedzi do 

części teoretycznej tego egzaminu oraz warunki zaliczenia egzaminu określa załącznik 

nr 2 do ustawy.”; 

3) ust. 9 uchyla się. 

 

11. Art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. Pozwolenie zawodowe wydaje się: 

1) placówkom muzealnym; 

2) osobom posiadającym, nieprzerwanie co najmniej 6 lat, pozwolenie podstawowe 

lub pozwolenie rozszerzone, które zdały egzamin o którym mowa w art. 19 ust. 4, 

przedstawią na piśmie uzasadniony powód posiadania broni, o którym mowa w art. 16 

ust. 2 pkt 4–5, i które: 
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a) legitymują się potwierdzonym dorobkiem publicystycznym, naukowym, 

kolekcjonerskim lub badawczym w zakresie konstruowania lub badania broni, 

w szczególności historii rozwoju broni, albo 

b) posiadają list polecający wystawiony przez dyrektora muzeum wpisanego 

do Państwowego Rejestru Muzeów na wniosek kustosza zbiorów broni tego 

muzeum, albo 

c) posiadają od co najmniej 5 lat uprawnienia instruktora lub trenera 

strzelectwa; 

3) żołnierzom oraz byłym żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, którzy 

posiadają pozwolenie podstawowe lub pozwolenie rozszerzone, zdali egzamin o 

którym mowa w art. 19 ust. 4, przedstawią na piśmie uzasadniony powód posiadania 

broni, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 6, i którzy: 

a) nie zostali wydaleni ze służby, oraz 

b) posiadają co najmniej 12 miesięczny staż służby lub ukończyli kurs 

podoficerów rezerwy lub kurs oficerów rezerwy, oraz znajdują się  

w zawodowej służbie wojskowej lub terytorialnej służbie wojskowej lub 

rezerwie aktywnej.”. 

 

12. W art. 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Lekarz, który zdiagnozował u posiadacza pozwolenia na broń stan chorobowy,  

o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, albo sąd, są obowiązani niezwłocznie 

powiadomić organ właściwy w sprawach wydawania pozwoleń na broń, każdy  

w zakresie swojej właściwości, o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 12 

ust. 1 pkt 2–5. 

3. W przypadku stwierdzenia używania poza strzelnicami przez posiadacza 

pozwolenia podstawowego załadowanych i podpiętych do samopowtarzalnej broni 

centralnego zapłonu, przeznaczonych do niej: 

1) magazynków wymiennych zawierających więcej niż 20 nabojów 

właściwych dla danej broni – w przypadku broni krótkiej, lub  

2) magazynków wymiennych zawierających więcej niż 10 nabojów 

właściwych dla danej broni – w przypadku broni długiej 

organ właściwy w sprawach wydawania pozwoleń na broń ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby może cofnąć tej osobie pozwolenie podstawowe.”. 

 

13. W art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Broń powinna być noszona w miarę możliwości w ukryciu, z wyjątkiem sytuacji,  

o której mowa w art. 46 ust. 2, w sposób zapewniający bezpieczeństwo innych osób  

i mienia.”. 

 

14. W art. 45 ust. 2 wyraz „zabytkowa” zastępuje się wyrazem „historyczna”. 

 

15. W art. 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Umundurowani pracownicy ochrony podczas wykonywania czynności związanych  

z konwojowaniem transportów środków pieniężnych oraz podczas pełnienia funkcji 



6 

 

zabezpieczania obiektów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

noszą broń, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, posiadaną na podstawie pozwolenia 

obiektowego, pod warunkiem posiadania pozwolenia podstawowego lub pozwolenia 

rozszerzonego; broń nie musi być noszona w ukryciu.”. 

 

16. W art. 47: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strzelnice lokalizuje się na otwartej przestrzeni lub w obiektach 

zamkniętych, w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu 

oddziaływały negatywnie na środowisko.”; 

2) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie „ust. 7”, a po ust. 5 dodaje się ust. 6  

w brzmieniu: 

„6. Nie wymaga się zatwierdzenia regulaminu strzelnicy, którego treść  

w całości przenosi postanowienia wzorcowego regulaminu strzelnicy. W takim 

przypadku strzelnica może rozpocząć działalność po nadaniu regulaminu 

strzelnicy przez właściciela strzelnicy.”. 

 

17. W art. 48 ust. 1 wyrazy „Regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic” zastępuje się 

wyrazami „Regulamin strzelnicy”. 

 

18. W art. 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kto: 

1) przechowuje, przenosi lub nosi broń, nie mając przy sobie pozwolenia na broń 

lub EKB; 

2) nie dopełnia obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu przed wygaśnięciem 

pozwolenia na broń; 

3) nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia organu właściwego w sprawie 

wydawania pozwoleń na broń o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 14 dni 

od zmiany miejsca zamieszkania; 

4) nie dopełnia obowiązku zgłoszenia w terminie 7 dni roboczych do organu 

właściwego w sprawach wydawania pozwoleń na broń faktu zbycia broni 

wymagającej uzyskania pozwolenia na broń; 

5) przechowuje broń w sposób umożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym; 

6) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając 

warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji; 

7) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc 

osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów; 

8) przenosi albo nosi broń, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub po wpływem 

środka odurzającego; 

9) przenosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych; 

10) nie dopełnia obowiązku niezwłocznego zawiadomienia Policji lub Żandarmerii 

Wojskowej o utracie broni; 
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11) poza przypadkami dozwolonymi przez ustawę narusza zakaz przesyłania broni lub 

amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się przewożeniem  

i doręczaniem przesyłek; 

12) poza przypadkami dozwolonymi przez ustawę używa poza strzelnicą broni zdolnej 

do rażenia celów na odległość; 

13) narusza przepisy regulaminu strzelnicy; 

14) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego 

państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego 

zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia 

obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu 

granicy; 

15) wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii 

Europejskiej, broń lub amunicję bez zgody organu właściwego w sprawach 

wydawania pozwoleń na broń; 

16) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody 

przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej 

- podlega karze grzywny.”. 

 

19. W art. 69: 

1) w pkt 2 wyraz „zabytkowej” zastępuje się wyrazem „historycznej”; 

2) w pkt 7 dotychczasowy lit. d otrzymuje oznaczenie „lit. e”, a po lit. c dodaje się  

lit. d w brzmieniu: 

„d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Proch czarny, spłonki oraz amunicję elaborowaną prochem czarnym, 

przeznaczoną do broni historycznej, o której mowa w art. 4 pkt 1, sprzedaje się 

osobom pełnoletnim po okazaniu dowodu tożsamości.”; 

3) w pkt 18, w treści załącznika, w części dotyczącej kategorii A, pkt 7 otrzymuje 

brzmienie: 

„7. Każdy z poniższych rodzajów samopowtarzalnej strzeleckiej broni palnej 

centralnego zapłonu: 

1) krótka strzelecka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 21 

nabojów bez przeładowania, jeżeli magazynek o pojemności 

przekraczającej 20 nabojów stanowi część tej broni lub jeżeli odłączalny 

magazynek zawierający więcej niż 20 nabojów jest do niej wprowadzony; 

2) długa strzelecka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 11 

nabojów bez przeładowania, jeżeli magazynek o pojemności 

przekraczającej 10 nabojów stanowi część tej broni lub jeżeli odłączalny 

magazynek zawierający więcej niż 10 nabojów jest do niej 

wprowadzony.”. 

 

20. W art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3, art. 74 ust. 2, art. 75 i art. 79 – liczbę „6” zastępuje się 

liczbą „12” . 
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21. W art. 73 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Okres posiadania pozwolenia na broń wydanego na podstawie ustawy uchylanej  

w art. 82 wlicza się do okresu wymaganego na podstawie art. 22 pkt 2 niniejszej 

ustawy do uzyskania pozwolenia zawodowego.”. 

 

22. Art. 81 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 81. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10a ust. 8, 

art. 15l pkt 4 lit. a i b, art. 24, art. 32 ust. 2, art. 37 ust. 5, art. 37a ust. 4, art. 39 ust. 3  

i art. 43 ust. 8 ustawy uchylanej w art. 82 zachowują moc do czasu wydania przepisów 

wykonawczych na podstawie odpowiednio art. 17 ust. 5, art. 27 ust. 6, art. 31 ust. 3, 

art. 42 ust. 6, art. 50 ust. 5, art. 53 ust. 4, art. 57 ust. 3 i art. 56 ust. 3 niniejszej ustawy, 

jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,  

w zakresie w jakim nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.”. 

 

23. Załącznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik nr 2 

 

Egzamin dopuszczający 

 

1. Osoba przystępująca do egzaminu dopuszczającego do posiadania pozwolenia na broń 

musi wykazać się znajomością: 

1) przepisów dotyczących broni i amunicji oraz obrony koniecznej i stanu wyższej 

konieczności; 

2) zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni palnej i zasad bezpiecznego zachowania 

się na strzelnicy; 

3) podstawowej wiedzy na temat broni palnej i strzelania. 

 

2. Egzamin dopuszczający składa się z dwóch części: 

1) teoretycznej, w formie testu jednokrotnego wyboru; egzamin składa się z 10 pytań, 

które zdający losuje z puli 75 pytań, po minimum 3 pytania z każdej z trzech grup 

tematycznych; do zaliczenia egzaminu należy udzielić minimum 9 poprawnych 

odpowiedzi; 

2) praktycznej, w formie strzelania kontrolnego na strzelnicy; zdający oddaje  

3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych, do celu papierowego w formie jasnego 

prostokąta o wymiarach 297 mm × 420 mm (format A3) – z broni długiej 

bocznego zapłonu na odległość 25 m w postawie dowolnej albo z broni krótkiej 

bocznego zapłonu na odległość 15 m w postawie stojąc; do zaliczenia egzaminu 

należy uzyskać minimum 9 trafień. 

 

3. Zestaw 75 pytań i odpowiedzi do części teoretycznej egzaminu. W celach edukacyjnych 

prawidłowe odpowiedzi na pytania zostały umieszczone pod literą „a”: 

 

1) grupa tematyczna „przepisy prawa” 
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1. Czy na podstawie obywatelskiej karty broni można posiadać rewolwer? 

a) nie 

b) tak 

c) tak, ale tylko na naboje bocznego zapłonu 

 

2. Czy po zakupie broni należącej do kategorii C należy ją zarejestrować? 

a) tak, w terminie 7 dni roboczych 

b) tak, w dowolnym terminie 

c) nie ma takiej potrzeby 

 

3. Rejestracji broni dokonuje się 

a) w siedzibie organu właściwego do wydania pozwolenia na broń 

b) w urzędzie gminy 

c) na poczcie, wysyłając fakturę zakupu do najbliższej komendy powiatowej Policji 

 

4. Czy jadąc na zaproszenie na polowanie do Czech można wziąć ze sobą broń? 

a) tak, o ile jest to broń kategorii C, wpisana do Europejskiej karty broni palnej  

b) tak, jeśli uzyska się zgodę Komendy Głównej Policji i ambasady Czech 

c) nie, nie ma takiej możliwości 

 

5. Jak należy przechowywać amunicję do karabinu należącego do kategorii B? 

a) w metalowej szafie lub kasecie przytwierdzonej do elementów konstrukcyjnych 

budynku 

b) w dowolny sposób, byle nie na widoku 

c) rozscaloną i zamkniętą w sejfie zabezpieczonym zamkiem szyfrowym 

 

6. Czy w obronie koniecznej wolno użyć broni długiej? 

a) tak 

b) nie 

c) to zależy od wieku i płci napastnika – wobec pełnoletniego mężczyzny wolno 

 

7. Czy samopowtarzalny pistolet na naboje bocznego zapłonu wolno nosić do 

samoobrony? 

a) tak, do samoobrony wolno nosić każdą broń krótką kategorii B 

b) nie, do samoobrony wolno nosić wyłącznie broń krótką centralnego zapłonu 

c) tak, do samoobrony wolno używać wszelkiego rodzaju broni, a więc wolno ją nosić 

 

8) Czy wolno użyć broni wobec psa, który zaatakował dziecko? 

a) tak, to jest przypadek stanu wyższej konieczności 

b) nie, każde żywe stworzenie podlega ochronie prawnej 

c) tak, ale wyłącznie wówczas, gdy pies już ugryzł dziecko 

 

9. Czym jest obrona konieczna? 
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a) odparciem bezpośredniego, bezprawnego i rzeczywistego zamachu dokonanego na 

jakiekolwiek dobro chronione prawem 

b) odparciem ataku na człowieka 

c) odparciem ataku innego człowieka, o ile nie można uciec 

 

10. Czym różni się obrona konieczna od stanu wyższej konieczności? 

a) w stanie wyższej konieczności poświęcamy dobro chronione prawem, by ratować 

inne chronione prawem dobro, o ile wartość dobra poświęcanego nie jest oczywiście 

wyższa niż wartość dobra chronionego 

b) stan wyższej konieczności dotyczy wyłącznie przedmiotów 

c) niczym się nie różni, to inne nazwy tej samej sytuacji prawnej 

 

11. Broń wytworzona nie później niż w 1900 roku broni rozdzielnego ładowania lub 

jednostrzałowej, oraz replik takiej broni: 

a) nie wymaga rejestracji 

b) wymaga rejestracji 

b) nie wymaga rejestracji, ale do jej zakupu niezbędne jest posiadanie zaświadczenia 

uprawniającego do nabycia broni 

 

12. Urządzeń pneumatycznych, zdolnych do wystrzelenia pocisku z początkową 

energią kinetyczną poniżej 17 J, można używać: 

a) poza strzelnicami pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym 

b) tylko na strzelnicach 

c) tylko na strzelnicach oraz w pomieszczeniach zamkniętych nieposiadających okien  

 

13. Przemieszczanie broni załadowanej to jej: 

a) noszenie 

b) przenoszenie 

c) transportowanie 

 

14. Posiadacz broni kategorii A, B lub C, w przypadku jej utraty jest obowiązany 

zawiadomić o tym Policję lub Żandarmerię Wojskową: 

a) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni 

b) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od chwili stwierdzenia utraty broni 

c) w dowolnym terminie, o ile broń zabezpieczona była kłódką lub blokadą dostępu 

 

15. Zbycie broni wymagającej uzyskania pozwolenia na broń może być dokonane: 

a) tylko na rzecz osoby posiadającej odpowiednie pozwolenie, na podstawie 

przedłożonego pozwolenia. 

b) tylko po okazaniu ważnego dowodu osobistego lub paszportu 

c) tylko po okazaniu ważnego patentu lub licencji strzeleckiej 

 

16. Do posiadania broni której kategorii upoważnia pozwolenie zawodowe? 

a) A, B i C 
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b) B i C 

c) B 

 

17. Osoby fizyczne lub podmioty posiadające pozwolenie na broń mogą użyczać broni 

innym osobom lub podmiotom posiadającym pozwolenie na broń: 

a) tej samej kategorii 

b) jeśli broń strzela tym samym nabojem 

c) jeśli broń będzie używana w takim samym celu 

 

18. W chwili wygaśnięcia pozwolenia na broń wymagane jest: 

a) zdanie broni i amunicji do depozytu 

b) poinformowanie o tym fakcie Policji 

c) zaprzestanie udziału w treningach strzeleckich 

 

19. W muzeach broń i amunicję przechowuje się: 

a) w magazynie muzealnym albo na ekspozycji w zamkniętych gablotach 

b) tylko na specjalnie przystosowanych do tego stojakach z atestem CLKP 

c) w sposób uzgodniony z wojewódzkim komendantem Policji 

 

20. Do posiadania broni której kategorii upoważnia pozwolenie podstawowe? 

a) B i C 

b) B 

c) A, B i C 

 

21. Lufa rewolweru: 

a) jest istotną częścią broni 

b) nie jest istotną częścią broni, ponieważ nie ma komory nabojowej 

c) nie jest odrębną istotną częścią broni, ponieważ jest wkręcona w szkielet rewolweru 

 

22. Używanie laserowego wskaźnika celu dołączonego do broni jest: 

a) dozwolone 

b) dozwolone, ale tylko w wypadku posiadania pozwolenia zawodowego 

c) zabronione, ponieważ czyni to broń szczególnie niebezpieczną 

 

23. Łuska to cześć naboju scalonego, która: 

a) nie wymaga pozwolenia na jej posiadanie 

b) wymaga pozwolenia rozszerzonego na posiadanie 

c) zgodnie z wzorcowym regulaminem nie może być wynoszona ze strzelnicy 

 

24. Czy dozwolone jest posiadanie broni z tłumikiem dźwięku? 

a) tak, o ile jest to tłumik przeznaczony do użytku cywilnego 

b) nie, broń z tłumikiem jest bronią szczególnie niebezpieczną 

c) dozwolone jest posiadanie tłumika, ale zakazane jest jego używanie 
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25. Broń alarmowa i sygnałowa lub historyczna może być używana podczas 

przedsięwzięć o charakterze artystycznym oraz rekonstrukcji wydarzeń historycznych, 

pod warunkiem: 

a) zachowania zasad bezpieczeństwa przy jej obsłudze i zapewnienia bezpieczeństwa 

osób postronnych 

b) uprzedniego pozbawienia jej cech bojowych  

c) uzyskania zgody od właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji 

 

2) grupa tematyczna „zasady bezpieczeństwa” 

 

1. Czy na strzelnicę wolno przyjść z już załadowaną bronią długą? 

a) nie wolno 

b) wolno 

c) wolno, ale tylko jeśli jest to broń powtarzalna lub jednostrzałowa 

 

2. Czy przewożąc broń samochodem może być ona załadowana? 

a) tak, ale wyłącznie jeśli jest to broń krótka kategorii B, którą nosimy w ukryciu  

do samoobrony 

b) nie, w żadnym wypadku 

c) nie, chyba że jest ona zamknięta na kłódkę w sztywnym futerale 

 

3. Co należy zrobić po przyjściu na strzelnicę, na której jesteśmy po raz pierwszy? 

a) zapoznać się z regulaminem tej strzelnicy 

b) przywitać się z jej właścicielem 

c) założyć ochronniki słuchu i okulary strzeleckie 

 

4. Czy do strefy bezpieczeństwa wolno wnosić amunicję treningową? 

a) nie 

b) tak 

c) tak, ale wyłącznie w firmowym opakowaniu 

 

5. Zgodnie z prawem w celu skutecznego i bezpiecznego zatrzymywania pocisków  

z broni palnej, można wykorzystać: 

a) kulochwyt 

b) ogrodzenie z litego drewna lub betonu 

c) zwartą linię drzew 

 

6. Amunicja półpłaszczowa, to jest amunicja wykorzystująca pocisk okryty  

z odsłoniętym miękkim wierzchołkiem, jest dozwolona do użycia: 

a) na strzelnicach i w warunkach określonych przez regulamin wykonywania polowań 

b) w każdych warunkach poza strzelnicami ponieważ wytraca energię natychmiast po 

uderzeniu w dowolny cel (źdźbła trawy, gałęzie, listowie)  

c) tylko na strzelnicach odkrytych, ponieważ może wydzielać niebezpieczne dla 

zdrowia i życia opary 
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7. Po komendzie STOP, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę: 

a) strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie 

b) strzelający przerywają strzelanie po wystrzeleniu ostatniego naboju w magazynku 

c) strzelający przerywają strzelanie i przekazują używaną broń prowadzącemu 

strzelanie 

 

8. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone: 

a) tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na 

uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna 

b) zawsze, o ile inne osoby przebywające na strzelnicy wyrażą na to zgodę 

c) tylko w przypadku prowadzenia niezbędnej akcji ratowniczej, przez służby do tego 

upoważnione 

 

9. Trening bezstrzałowy na strzelnicy można prowadzić: 

a) w strefie bezpieczeństwa 

b) jedynie przy użyciu amunicji treningowej lub ślepej 

c) tylko pod ścisłym nadzorem prowadzącego strzelanie  

 

10. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy: 

a) usuwa się ze strzelnicy 

b) zatrzymuje się do chwili przyjazdu policji 

c) obliguje się do wniesienia opłaty karnej zgodnie z przyjętym taryfikatorem 

 

11. Na terenie strzelnicy zabrania się: 

a) spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania osób 

będących pod ich wpływem, 

b) korzystania z własnej broni i amunicji 

c) korzystania z broni w przypadku braku posiadania pozwolenia na broń 

 

12. Prowadzący strzelanie: 

a) wyznacza osobom korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom 

towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu; 

b) ma prawo do konfiskaty broni, o ile stwierdzi podejrzane zachowanie osoby 

korzystającej ze strzelnicy 

c) ma prawo kontroli uprawnień do posiadania broni 

 

13. Dzieci: 

a) mogą przebywać na strzelnicy, o ile znajdują się pod opieką osoby dorosłej 

b) mają bezwzględny zakaz wstępu na strzelnicę 

c) mogą przebywać na strzelnicy o ile nie korzystają z broni 

 

14. Naruszenie przepisów regulaminu strzelnicy grozi: 

a) karą grzywny 
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b) karą więzienia do lat 3 

c) utratą pozwolenia na broń 

 

15. Zatwierdzenia regulaminu strzelnicy odbiegającego od regulaminu wzorcowego 

dokonuje: 

a) właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

b) prowadzący strzelanie 

c) nikt, bo taki regulamin nie może być zatwierdzony 

 

16. Czy można używać broni poza strzelnicami? 

a) tak – o ile używa się broni niezdolnej do rażenia celów na odległość 

b) tak, w każdym wypadku 

c) nie, w każdym przypadku grozi to utratą pozwolenia 

 

17. Jeśli po ściągnięciu spustu strzał nie pada, jak długo należy odczekać, zanim 

podejmiemy czynności sprawdzające broń? 

a) kilkanaście sekund 

b) kilkanaście minut 

c) nie ma potrzeby czekania, od razu można zajrzeć do lufy 

 

18. Na jakim maksymalnym dystansie może być niebezpieczny pocisk naboju .22 LR 

bocznego zapłonu, wystrzelony z broni długiej? 

a) do 1,5 km 

b) do 100 m 

c) do 50 m, dlatego z tego typu broni strzela się na takim dystansie 

 

19. Jakie mogą być konsekwencje wyłamania zaczepu spustowego w broni 

samopowtarzalnej? 

a) niekontrolowany strzał, a nawet seria strzałów 

b) zacięcie broni 

c) odpadnięcie języka spustowego 

 

20. Gdzie należy umieścić cel reaktywny, żeby strzelanie było bezpieczne? 

a) jak najbliżej podstawy kulochwytu 

b) jak najbliżej strzelającego 

c) w połowie odległości pomiędzy strzelającym a kulochwytem 

 

21. W celu sprawdzenia pistoletu należy: 

a) skierować broń w kierunku bezpiecznym, następnie wypiąć magazynek i sprawdzić 

czy w nim lub w komorze nabojowej nie znajduje się amunicja 

b) w pierwszej kolejności oddać strzał kontrolny w kierunku bezpiecznym a następnie 

sprawdzić czy w komorze nabojowej i magazynku nie znajduje się amunicja 

c) w dowolnej kolejności sprawdzić czy w lufie i magazynku nie ma naboju 
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22. Potwierdzenie odbycia przeszkolenia w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania 

się bronią jest wydawane przez: 

a) Uprawnione do tego stowarzyszenia i organizacje działające w obszarze strzelectwa 

lub łowiectwa 

b) Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia Strzeleckiego (WOSS) 

c) Powiatowe oddziały urzędu do spraw proobronych i wyszkolenia strzeleckiego 

 

23. Czy intensywne strzelanie „na sucho” może doprowadzić do uszkodzenia broni? 

a) tak, chyba że broń jest fabrycznie przystosowana do treningu bezstrzałowego, albo 

stosuje się specjalne wkładki do komory nabojowej, amortyzujące uderzenie iglicy 

b) nie, współcześnie konstruowana broń jest odporna na takie uszkodzenia  

c) tak, dlatego nie wolno pod żadnym pozorem strzelać „na sucho” 

 

24. Czy na strzelnicy dostosowanej do amunicji pistoletowej dozwolone jest używanie 

amunicji pośredniej? 

a) nie, w żadnym wypadku 

b) wyłącznie do przestrzelania broni nie więcej niż kilkunastoma nabojami 

c) tak, pod warunkiem zachowania ostrożności 

 

25. Co należy zrobić, jeśli podczas strzelania z broni samopowtarzalnej mamy 

wrażenie, że zamiast jednego padły dwa szybko po sobie następujące wystrzały? 

a) natychmiast przerwać strzelanie, a broń przekazać rusznikarzowi do kontroli 

b) nie ma potrzeby żadnych dodatkowych działań, bo to zapewne echo wystrzału 

c) trzeba załadować do pełna magazynek i szybko go wystrzelić, żeby oczyścić broń 

 

3) grupa tematyczna „podstawy wiedzy o broni i strzelaniu” 

 

1. Strzelba śrutowa o dwóch lufach gładkościennych w układzie pionowym (jedna nad 

drugą, tzw. bok) jest bronią: 

a) jednostrzałową – a dokładnie podwójnie jednostrzałową 

b) powtarzalną – bo można oddać z niej więcej niż jeden strzał bez przeładowania 

c) samopowtarzalną – bo do oddania kolejnego strzału wystarczy ponownie nacisnąć 

spust 

 

2. Czy broń krótka (np. pistolet) może mieć dostawną kolbę? 

a) tak 

b) nie 

c) tak, jeśli po dołączeniu kolby długość całej broni nie przekracza 60 cm 

 

3. Czy naboje .38 Special oraz .357 Magnum są współzamienne? 

a) nie – ale z broni na nabój .357 Magnum można strzelać także nabojami .38 Special 

b) nie – ale z broni na nabój .38 Special można strzelać także nabojami .357 Magnum 

c) tak – to są różne nazwy handlowe tego samego naboju 
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4. Czy naboje 9 mm Parabellum oraz 9 mm Luger są współzamienne? 

a) tak – to są różne nazwy handlowe tego samego naboju 

b) nie – ale z broni na nabój 9 mm Parabellum można strzelać także nabojami 9 mm 

Luger 

c) nie – ale z broni na nabój 9 mm Luger można strzelać także nabojami 9 mm 

Parabellum 

 

5. Czy celując przy pomocy kolimatora (tzw. red dot) należy mieć: 

a) oba oczy otwarte 

b) oba oczy zamknięte 

c) otwarte oko dominujące, a zamknięte oko recesywne 

 

6. Celując przy pomocy muszki i szczerbinki wzrok należy ogniskować na: 

a) muszce 

b) szczerbince 

c) celu 

 

7. Która z wymienionych postaw jest najstabilniejsza przy strzelaniu z karabinu? 

a) leżąc 

b) stojąc 

c) klęcząc 

 

8. Aby uzyskać lepsze wyniki w statycznym strzelaniu do tarczy kurek rewolweru  

z mechanizmem spustowym podwójnego działania należy napinać: 

a) palcem ręki podtrzymującej, w trybie SA 

b) palcem ręki strzelającej, w trybie SA 

c) palcem obsługującym spust, w trybie DA (samonapinania) 

 

9. Ruch palca ściągający spust broni powinien być: 

a) płynny 

b) szybki 

c) niespodziewany 

 

10. Dłuższa lufa broni palnej zapewnia: 

a) większą prędkość początkową pocisku 

b) większą celność broni 

c) większą szybkostrzelność broni 

 

11. Wystrzelony z broni palnej pocisk porusza się po: 

a) krzywej balistycznej 

b) linii prostej 

c) linii celowniczej 
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12. Strzał, przy którym wierzchołkowa toru lotu pocisku jest zawsze mniejsza lub 

równa wysokości celu, a więc głębokość rażenia jest równa donośności to: 

a) strzał bezwzględny 

b) strzał ostrzegawczy 

c) strzał graniczny 

 

13. Jeden ze sposobów działania automatyki broni palnej, w którym lufa pozostaje 

nieruchoma, a zamek ma dodatkowe opory hamujące jego ruch w pierwszej fazie, to: 

a) zamek półswobodny  

b) zamek swobodny 

c) zamek adhezyjny 

 

14. W strzeleckiej broni palnej pocisk uzyskuje prędkość dzięki: 

a) ciśnieniu gazów prochowych 

b) sprężonemu powietrzu 

c) sile skompresowanej sprężyny powrotnej 

 

15. Ruch broni palnej (lub lufy z częściami do niej zamocowanymi) w kierunku 

przeciwnym do ruchu wystrzelonego pocisku, wywołany samym jego wystrzeleniem 

(zgodnie z zasadą zachowania pędu) oraz dodatkowo strumieniem gazów prochowych 

opuszczających lufę, to: 

a) odrzut broni 

b) podrzut broni  

c) efekt Coriolisa 

 

16. Który z wymienionych nabojów jest nabojem bocznego zapłonu? 

a) .22 LR 

b) 9 mm × 19 Parabellum 

c) 12 (wagomiarowy) × 76 mm 

 

17. Który z wymienionych nabojów jest przeznaczony do broni gładkolufowej? 

a) 12 (wagomiarowy) × 76 mm 

b) .22 LR 

c) 9 mm × 19 Parabellum 

 

18. Nabój bocznego zapłonu .22 LR ma masę inicjującą: 

a) zawalcowaną w kryzie łuski 

b) umieszczoną z boku pocisku 

c) umieszczoną na dnie pocisku 

 

19. Baskila to istotna część broni występująca: 

a) w jednostrzałowej broni długiej, łamanej 

b) w samopowtarzalnej broni długiej 

c) w samopowtarzalnej broni krótkiej 
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20. Czy magazynek jest istotną częścią broni? 

a) nie 

b) tak 

c) tylko gdy jest załadowany nabojami 

 

21. Litera „R” w oznaczeniu naboju 7,62 mm × 54R oznacza: 

a) łuskę z wystającą kryzą (R = rim) 

b) amunicję wyłącznie do broni powtarzalnej (R = repetier) 

c) amunicję rekreacyjną (o zmniejszonym ładunku prochowym)  

 

22. Cechą odróżniającą strzelbę od pistoletu i karabinu jest: 

a) rodzaj amunicji, do jakiej jest przystosowana 

b) rodzaj mechanizmu przeładowania 

c) rodzaj zastosowanej kolby 

 

23. Bębenek nabojowy to istotna cześć broni charakterystyczna dla: 

a) rewolwerów 

b) boków 

c) kniejówek  

 

24. Liczba „63” w metrycznym oznaczeniu amunicji 7,62 mm × 63 oznacza: 

a) długość całkowitą łuski równą 63 mm 

b) długość całkowitą naboju równą 63 mm 

c) długość lufy równą 63 mm 

 

25. Celowanie „w punkt” polega na ustawieniu zgranych przyrządów celowniczych: 

a) w miejsce, w które chcemy trafić 

b) poniżej miejsca, w które chcemy trafić 

c) w taki sposób, aby utworzyły dla naszego oka jednolity, nieco rozmazany punkt 

 

4. Organizator egzaminu obowiązany jest przygotować pytania w taki sposób, aby każde było 

wydrukowane na oddzielnej kartce (fiszce), a odpowiedzi na nie przemieszane tak, aby 

średnio co najmniej po 30% odpowiedzi prawidłowych znajdowało się pod literami a, b i c. 

Podczas losowania pytania powinny być pogrupowane tematycznie, a kartki tak ułożone, aby 

pytania były niewidoczne dla zdającego.” 

 

24. W załączniku nr 3 do ustawy w § 3 pkt 1 wyrazy „osób korzystających” zastępuje się 

wyrazami „osobom korzystającym”. 

 

 

 

 

 



19 

 

UZASADNIENIE AUTOPOPRAWKI 

 

 

Wniesienie autopoprawki spowodowane jest dwiema istotnymi przyczynami, które 

zostaną omówione poniżej: 

 

1. Przyczyną pierwszą jest chęć wyjścia naprzeciw uwagom zawartym w opinii Biura Analiz 

Sejmowych Kancelarii Sejmu z dnia 2 maja 2022 r. (sygn. BAS-WAP-690/22). Uwagi BAS 

dotyczyły w szczególności: 

 

1) wykazu stanów chorobowych lub istotnych zaburzeń funkcjonowania 

psychologicznego (wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  

i Problemów Zdrowotnych ICD 10), o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, który nie 

był literalnie zgodny z obowiązującym obecnie analogicznym wykazem 

zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 

2005 r. (Dz.U.2006.2.14 z dnia 2006.01.05) – w tym celu zaproponowano nowe 

brzmienie wykazu, zgodne z wykazem z załącznika obowiązującego obecnie 

rozporządzenia, co stanowi treść pkt 5 autopoprawki (w części odnoszącej się do art. 

12 ust. 1 pkt 5); 

 

2) wymogu odpowiedniego uzasadnienia przesłanek stanowiących uzasadniony 

powód posiadania broni, o których mowa w art. 16 ust. 2 – w tym celu, zgodnie  

z sugestią BAS, zaproponowano nowe brzmienie przepisu, uzupełnione o wyrazy 

„udokumentowane (członkostwo)”, co stanowi treść pkt 7 ppkt 1 autopoprawki; 

 

3) szyku zdania w art. 25 ust. 2, który to szyk mógł być przyczyną nieprawidłowego 

zrozumienia przedmiotowego przepisu – w tym celu zaproponowano nową redakcję 

zdania, co stanowi treść pkt 11 autopoprawki (w części odnoszącej się do art. 25 ust. 

2); 

 

4) wymogu uwzględnienia w art. 47 przy zasadach lokalizacji strzelnic warunku 

nienaruszania przez nie wymogów związanych z ochroną środowiska – w tym celu 

zaproponowano nowe brzmienie art. 47 ust. 1, co stanowi treść pkt 15 ppkt 1 

autopoprawki; 

 

5) sposobu zapisu art. 62, który był zdaniem BAS niezgodny z obowiązującymi 

obecnie zasadami legislacyjnymi – w tym celu zaproponowano nadanie art. 62 

nowego brzmienia, zgodnego ze wspomnianymi zasadami, co stanowi treść pkt 17 

autopoprawki. 

 

Dodać należy, że wyjaśnienia odnośnie uwag zawartych w opinii Biura Analiz Sejmowych 

Kancelarii Sejmu z dnia 31 marca 2022 r. (sygn. BAS-WAPEiM-667-22) w sprawie 

zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej zostały przekazane do BAS w terminie 

wcześniejszym. 
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Podobnie zareagowano na uwagi Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, zawarte we 

wstępnej opinii legislacyjnej z dnia 29 marca 2022 r. (sygn. BL.1120.90.2022) o braku  

w uzasadnieniu projektu ustawy analizy wpływu planowanych zmian na sytuację mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorców – niezwłocznie przekazując do BL stosowne uzupełnienie 

uzasadnienia projektu. 

 

 

2. Drugą przyczyną wniesienia autopoprawki jest wynik konsultacji uzgodnieniowych, które 

zostały przeprowadzone – na wniosek partii politycznych zainteresowanych zmianą 

przepisów w zakresie objętym zgłoszonym projektem ustawy o broni i amunicji – wśród 

reprezentatywnej grupy przedstawicieli środowiska strzeleckiego i proobronnego, 

stanowiących zaplecze merytoryczne wspomnianych ugrupowań politycznych. Zmiany te, 

stanowiące zasadniczą treść autopoprawki – z wyjątkiem pięciu wspomnianych wyżej 

punktów związanych z realizacją uwag zgłoszonych przez BAS – zmierzają w swojej 

warstwie merytorycznej do wzmocnienia aspektu proobronności proponowanych przepisów. 

W ten sposób proponowana nowa ustawa o broni i amunicji zawierać będzie zmiany istotne 

dla budowania obronności państwa, poprzez zachęcenie ludzi interesujących się bronią do 

zasilania szeregów wojska – w tym terytorialnej służby wojskowej oraz budowanie zasobów 

rezerwy aktywnej, definiowanej przez nową ustawę o obronie Ojczyzny. Zaś dla tych, którzy 

z różnych powodów nie chcą lub nie mogą służyć w wojsku, ale chcą być zasobem na czas 

wojny jako rezerwa pasywna, projekt nowej ustawy zmienionej autopoprawką proponuje 

przeszkolenie w organizacjach proobronnych, mających podpisane stosowne umowy 

współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej lub Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. 

 


