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WPROWADZENIE 
 

 Opracowanie ma na celu przybliżyć i zaznajomić Cię z problematyką wymagań 

prawa polskiego związanego z pozwoleniem na broń. Jako że jesteś żołnierzem 

zawodowym i chcesz starać się pozwolenie kolekcjonerskie, ominie Cię wiele 

problemów dotykających osoby nie pracujące w służbach mundurowych. 

Wiemy także, że nie każdy jest w stanie od razu zrozumieć język prawniczy 

i ciężko jest wyszukać wszystkie akty prawne związane z posiadaniem i użytkowaniem 

broni palnej, dlatego postaramy się jak najprościej wytłumaczyć ich znaczenie oraz 

maksymalnie skompresować wszystkie ważne zapisy prawne. 

W opracowaniu zostaną wyjaśnione najważniejsze aspekty prawne dotyczące 

drogi do pozwolenia na broń kolekcjonerską. Krok po kroku, opierając się o ustawę o 

broni i amunicji z dnia 21 maja 1999r i rozporządzeniach do niej. Jednakże zachęcamy 

Cię do lektury ustawy a szczególnie punktów nie opisanych w opracowaniu. 
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USTAWA O BRONI I AMUNICJI Z DNIA 21 MAJA 1999r. 
 

W rozdziale 1 opisane są poszczególne definicje używane w ustawie oraz 

przepisy ogólne określające kogo obejmują zapisy w ustawie. 

 

Rozdział 2 

Zasady i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz 

dysponowania bronią i amunicją: 

 

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. 

Ten artykuł wskazuje że wszystkie sprawy związane z pozwoleniem na broń 

załatwiamy w oddziale Żandarmerii Wojskowej. 

Art. 10. 1. Właściwy organ Policji (w Twoim przypadku OŻW) wydaje 

pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, 

porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę 

posiadania broni. 

 2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: 

1) ochrony osobistej; 

2) ochrony osób i mienia; 

3) łowieckich; 

 4) sportowych; 

5) rekonstrukcji historycznych; 

6) kolekcjonerskich; 

7) pamiątkowych; 

8) szkoleniowych. 
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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; 

 

Pkt. 5 mówi o tym że aby starać się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich 

musisz należeć do stowarzyszenia kolekcjonerskiego oraz otrzymać od władz 

stowarzyszenia zaświadczenie o członkostwie które później dołączasz do wniosku o 

pozwolenia na broń. 

 

4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia 

do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej: 

7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa  

w pkt. 1–6. 

 

Pkt. 1-6 mówi o: 

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; 

d)  pistoletów sygnałowych; 

e) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm, 

f) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12; 

g) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm; 

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

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

j) gładkolufowej, 

k) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego; 

l) broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do 

strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej; 

 

Czyli na pozwolenie kolekcjonerskie możemy kupić prawie każdą broń palną  

do 12mm. Niestety: 

 

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; 
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2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie 

jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty; 

3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem 

tłumika huku; 

4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do 

kontroli osób i bagażu. 

 

ŻW (jak i Policja) wykładają ust. 5 w ten sposób, że pozwolenie na broń samoczynną 

(maszynową) nie może zostać wydane na pozwolenie kolekcjonerskie. Tak więc ŻW 

nie wyda pozwolenia na karabinki samoczynne i pistolety maszynowe. 

 

7. Właściwy organ Policji (Żandarmerii) może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub 

wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. 

8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów 

kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji. 

9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania 

załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. 

 

Ust.7-8 mówi że nie możesz jako kolekcjoner przemieszczać się z bronią załadowaną. 

Obecnie ustawa nie określa co należy rozumieć przez „broń załadowaną”, dla 

ostrożności należy przyjąć, że jest to nie tylko broń z nabojem wprowadzonym do 

komory nabojowej ale również z podpiętymi załadowanymi magazynkami. 

. 

 

Art. 13. 1. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia 

nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11 pkt. 1, 4, 5, 

7, 8, 10 i 11.  

 

Planując zakup broni zawsze miej  na uwadze  5 dniowy termin rejestracji – jest to 5 

dni kalendarzowych – wliczamy soboty i niedzielę (np. kupiłeś broń w środę – 5 dniowy 

termin na rejestrację broni kończy się w poniedziałek). 

 

2. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni 

palnej pozbawionej cech użytkowych – dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia 

pozbawienia broni palnej cech użytkowych. 

 

Dowód nabycia broni to faktura lub umowa sprzedaży. ŻW nie ma prawa domagać się 

dla dokonania rejestracji okazania broni – wystarczające jest dostarczenie dowodu 

zakupu broni.  
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3. Rejestracji broni dokonują organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń, karty 

rejestracyjnej broni palnej pozbawionej cech użytkowych oraz karty rejestracyjnej broni 

pneumatycznej, o których mowa w art. 9 ust. 1–4. 4. Zarejestrowanie broni 

wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo 

w świadectwie broni. 

 

Broń rejestrujemy w oddziale ŻW w którym robiliśmy pozwolenie na broń. Można to 

zrobić osobiście lub drogą pocztową. Przy rejestracji pierwszej broni otrzymamy 

legitymacje posiadacza broni a w niej „wpisany” rodzaj i kaliber broni. 

 

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. 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 1994r. 

o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 882), 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. 

 

W ust.1 zwróć uwagę wyłącznie na wiek który musi przekroczyć 21 lat w chwili starania 

się o broń. Punkty od 2-6 odnosi się do wymagań które musiałeś spełnić żeby zostać 

żołnierzem, więc Cię nie dotyczą. 

 

6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, 
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Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy 

innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają 

przydzieloną im broń służbową. 

 

Ust. 3 i 4 mówią o przedstawieniu ważnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego 

które stwierdza brak przeciwwskazań do posiadania broni palnej. Jako żołnierz takie 

badania masz, więc nie musisz ich przedstawiać. 

 

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, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, 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. 

 

Jako żołnierz zawodowy jesteś zwolniony z egzaminu – pod warunkiem 

przedstawienia zaświadczenia o przydzieleniu broni służbowej.  

 

 

Art. 18. 1. Właściwy organ Policji (Żandarmerii) cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, 

której takie pozwolenie wydano: 

1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa 

w art. 10 ust. 7; 

(art.10 ust. 7 mówi o przenoszeniu broni – patrz wyżej) 

2) należy do osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 2–6; 

(wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnionym od 

alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, nieposiadającym miejsca stałego pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, itd.) 

3) naruszyła obowiązek zawiadomienia o utracie broni, o którym mowa w art. 25; 
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(art. opisany poniżej – chodzi o bezzwłoczne zawiadomienie o utracie broni ale nie 

później niż 24 godziny) 

4) przemieszcza się z rozładowaną bronią albo nosi broń, znajdując się w stanie 

po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo 

środka zastępczego. 

 

4. Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności 

faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. 

 

(np. przestałeś być członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim) 

 

5. Właściwy organ Policji (Żandarmerii) może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku 

naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie: 

1) obowiązku rejestracji broni, o którym mowa w art. 13 ust. 1; 

 

5 dniowy termin rejestracji broni 

2) obowiązku poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym 

i przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, o których mowa w art. 15 

ust. 3–5; 

  3) obowiązku zawiadomienia właściwego organu Policji (Żandarmerii) o zmianie 

miejsca stałego pobytu, o którym mowa w art. 26; 

(art. mówiący że masz 14 dni na poinformowanie żandarmerii o zmianie miejsca 

stałego pobytu). Zawiadom w tym terminie ŻW jeżeli zmieniłeś miejsce zameldowania.  

4) zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, 

o których mowa w art. 32; 

 

1. Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do 

nich osób nieuprawnionych. 

Szczegółowe  warunki przechowywania i noszenia określa Rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. 

 

5) wymogu uzyskania zgody na wywóz broni i amunicji za granicę, o którym 

mowa w art. 38; 

 

6) zasady, o której mowa w art. 45; 
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Art. 45 opisany poniżej mówi: „Broń palna oraz inna broń zdolna do rażenia celów na 

odległość może być używana w celach szkoleniowych i sportowych tylko 

na strzelnicach.” 

 

7) zakazu użyczania broni osobie nieupoważnionej. 

 

W pkt. 7 chodzi o zakaz „oddania” broni innej osobie. Np. nie można dać broni 

znajomemu by pojechał sam na strzelnice sobie postrzelać. Dopuszczalna jest 

możliwość „przekazania chwilowego” innej osobie na strzelnicy która  strzela przy 

Tobie. np. uczysz swoją dziewczynę strzelać i na ten czas, na strzelnicy „pożyczasz” 

jej broń. 

 

8. Osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub 

której unieważniono kartę rejestracyjną broni, jest zobowiązana – w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, dopuszczenia 

do posiadania broni lub unieważnienia karty – zwrócić dokumenty potwierdzające 

legalność posiadania broni i amunicji do właściwego organu Policji. 

 

Art. 19. 1. Osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami ustawy Policja, 

a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa, może 

za pokwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność 

posiadania broni w przypadku ujawnienia: 

1) okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 1–2 i 4 oraz ust. 5, 

w zakresie broni palnej, 

 

Patrz opracowanie wyżej 

 

 2) okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 5 pkt 2–6, 

w zakresie zarejestrowanej broni pneumatycznej – a zwłoka zagrażałaby 

bezpieczeństwu publicznemu. 

 

1a. Policja, a w przypadku żołnierzy zawodowych Żandarmeria Wojskowa, może 

za pokwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność 

posiadania broni osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami, przeciwko której 

toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt. 6, do 

czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

 

2. Broń oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 1a, niezwłocznie przekazuje 

się do depozytu właściwemu organowi Policji albo Żandarmerii Wojskowej.  
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3. Uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ust. 1, 1a oraz 2, realizuje także Straż 

Graniczna na obszarze przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej. 

 

Art. 21. 1. Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami 

posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. 

 

Pkt. 1 mówi że możesz sprzedać swoją broń tylko osobie która posiada pozwolenie na 

dany rodzaj broni – np. Nie możesz sprzedać karabinka AKM osobie która posiada 

pozwolenie do ochrony osobistej wystawionej na jeden egzemplarz pistoletu. 

 

2. Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 

pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji (Żandarmerii). 

 

Art. 22. 1. Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której 

unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie 

zbyć broń i amunicję do tej broni. 

 

1a. Za wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, uważa się także pozbawienie 

broni palnej cech użytkowych.  

 

Tzw. „zdekowanie broni” czyli zniszczenie funkcjonalności broni w sposób 

szczegółowo określony w przepisach szczególnych. Fakt pozbawienia broni palnej 

cech użytkowych wymaga zaświadczenia CLK (Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne).  

 

2. Zbycie broni, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić za pośrednictwem 

przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią lub w sposób, o którym mowa w art. 21. 

 

Czyli możemy zbyć sprzedając do sklepu z bronią lub innej osobie. 

 

3. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją 

do depozytu właściwego organu Policji(Żandarmerii).  

 

4. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia w trybie, 

o którym mowa w ust. 2. 
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Art. 25. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, 

zawiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową. 

 

Art. 26. Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegającą 

rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany 

miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia 

zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji (Żandarmerii) właściwy ze względu 

na nowe miejsce stałego pobytu. 

 

Art. 33. 1. Jeżeli interes bezpieczeństwa państwa lub porządek publiczny tego 

wymagają, minister właściwy do spraw wewnętrznych może wprowadzić, w drodze 

rozporządzenia, na obszarze całego państwa lub na określonych obszarach, na czas 

określony, w odniesieniu do wszelkiej broni lub niektórych jej rodzajów zakaz 

jej noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osób posiadających broń 

zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, z wyłączeniem osób posiadających broń 

na podstawie świadectwa broni wydanego podmiotom, o których mowa w art. 29 ust. 

1 pkt. 1, 2 i 6, oraz z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40. 

 

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; 

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; 

 

Art. 39. 1. Członkowie misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osoby 

zrównane z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych mogą posiadać broń 

i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności 

w celach: 

1) ochrony osobistej; 
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Rozdział 3 

Przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywóz z zagranicy i wywóz 

za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez 

cudzoziemców 

 

Art. 35. 1. Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego, 

z zastrzeżeniem ust. 2, jest dopuszczalne przy zachowaniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa, pod warunkiem że broń i amunicja są zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. 

 

2. Przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez 

osoby inne niż specjalnie do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów 

jest zakazane. 

 

3. Minister właściwy do spraw transportu, minister właściwy do spraw żeglugi 

śródlądowej oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przewożenia broni i amunicji środkami 

transportu publicznego, w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, 

zdrowia lub mienia. 

 

Zobacz rozporządzenie 
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Rozdział 5 

Przepisy karne 

 

 

Art. 50. Kto porzuca broń palną lub amunicję, która pozostaje w jego dyspozycji, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

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. 

  

2. Tej samej karze podlega, kto: 

1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni 

i amunicji do depozytu; 

2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej 

osobie broni i amunicji do tej broni; 

3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, 

która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego 

zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 

14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu; 

4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego 

lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego; 

6) narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów 

innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe; 

7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp 

do nich osób nieuprawnionych; 

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

warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji; 

9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, 

nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów; 

  10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia 

określone przez właściwy organ Policji (Żandarmerii) w pozwoleniu na broń, albo nosi 

broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych; 

11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia 

celów na odległość poza strzelnicami; 
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12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania 

bezpieczeństwa na strzelnicy; 

13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej 

do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni 

lub Europejskiej karty broni palnej; 

 

3. Kto posiada broń, nie mając przy sobie: 

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego 

dokumentu upoważniającego do posiadania broni, 

2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni, 

podlega karze grzywny. 

 

4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek 

broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.  
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 26 

SIERPNIA 2014R. W SPRAWIE PRZECHOWYWANIA, NOSZENIA 

ORAZ EWIDENCJONOWANIA BRONI I AMUNICJI. 

 

§ 2. Broń i amunicję przechowuje się w odpowiednio przystosowanym do tego celu 

pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”, lub w urządzeniach spełniających 

wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. 

2. Broń na czas przechowywania ma odłączony magazynek oraz jest rozładowana. 

Warunki przechowywania broni uwzględniają wymagania jej producenta. 

3. Amunicja do broni palnej: 

1) jest przechowywana w pudełkach lub pojemnikach, w sposób 

uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju;  

2) nie jest przechowywana w magazynkach nabojowych. 

§ 5. 1. Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym 

mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, przechowują broń i amunicję w urządzeniach 

spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. 

2. Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się 

w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w zabezpieczenia określone w § 4 ust. 1 

pkt. 1–4. 

Gdy uzbierasz kolekcję broni powyżej 50 szt. musisz przechowywać je w magazynie 

broni – patrz § 4 ust. 1 pkt. 1–4. 

§ 8. 1. Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach. 

Jako kolekcjoner możesz przenosić broń w kaburach lub futerałach tylko broń 

rozładowaną tj. bez naboju w komorze i bez nabojów w magazynkach.   
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI 

MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 10 kwietnia 2000r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu 

publicznego. 

 

2.1. W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń 

przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w 

magazynkach nabojowych. 

W przypadku rewolweru, bronią rozładowaną będzie rewolwer bez nabojów w bębnie 

nabojowym. 

2. Broń do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może 

być załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w 

stanie zabezpieczonym. 

3.1. Amunicję przewozi się środkami transportu publicznego przy zachowaniu 

niezbędnych wymogów bezpieczeństwa, wykluczających możliwość przypadkowej 

eksplozji, w ilości uzasadnionej potrzebami osoby przewożącej. 

Podkreślony zapis jest nie do sprawdzenia, nie należy się przejmować. 

2. Amunicję przewozi się w opakowaniach fabrycznych przeznaczonych do sprzedaży 

detalicznej lub w pudełkach i pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w 

spłonkę naboju. 

Praktycznie każde pudełko spełnia te wymogi. 

4. Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego powinny być 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. 

5. Broń i amunicję w pasażerskich statkach powietrznych przewozi się w lukach 

bagażowych lub w miejscu wskazanym przez przewoźnika, jako bagaż rejestrowany, 

do którego pasażerowie nie mają dostępu. 

6. Przewoźnik może ustalić dodatkowe zasady przewozu broni i amunicji 

w wewnętrznych regulaminach, określających warunki obsługi podróżnych, odprawy 

oraz przewozu osób i rzeczy. 


