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Wstęp 

 

Problematyka instytucji posiadania broni palnej wiąże się ściśle z tematyką 

obchodzenia się z tą bronią, zarówno pod względem technicznym, taktycznym, jak 

i prawnym. Wzbudzała ona zawsze i nadal wzbudza spore zainteresowanie  

i kontrowersje. Kluczowym zagadnieniem opracowania pod tytułem „Prawa  

i obowiązki posiadacza broni palnej” jest przedstawienie przepisów prawnych, na 

których opiera się instytucja posiadania broni palnej w Polsce przez osoby fizyczne.  

Wybór powyższego tematu podyktowany był rangą zagadnienia, jak również 

brakiem jego kompleksowego ujęcia, a także moim zainteresowaniem opisywaną 

problematyką. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie opracowanie zobrazuje  

w sposób kompletny, jak kształtuje się w obecnym polskim prawodawstwie instytucja 

posiadania broni palnej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i powinności 

posiadacza broni palnej.  

W niniejszym opracowaniu, które poświęcone jest w całości prawom  

i obowiązkom posiadacza broni, omówione zostaną prawa przysługujące osobie 

legalnie posiadającej broń palną, jej powinności związane z posiadaniem tej broni. 

Podane i omówione zostaną przypadki utraty pozwolenia na broń. 

Przedmiotowe opracowanie może być z powodzeniem wykorzystane jako 

materiał uzupełniający przez słuchaczy szkolenia podstawowego, podczas omawiania 

przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, a także przez słuchaczy 

szkolenia specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w postępowa-

niach administracyjnych. 

Opracowanie obejmuje stan prawny na dzień 1 września 2010 roku. 
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1. Prawa i obowiązki posiadacza broni palnej 

 

1.1. Prawa i powinności 
 

 Prawo posiadania broni na gruncie ustawodawstwa polskiego
1
 jest 

uprawnieniem szczególnego rodzaju, z którego nie każdy obywatel może korzystać. 

Należy wręcz stwierdzić, że posiadanie broni palnej jest swoistego rodzaju 

przywilejem.  

Instytucja posiadania broni palnej, na gruncie polskim, wiąże się praktycznie  

z samymi obowiązkami stojącymi przed posiadaczem tej broni, jak również przed 

osobą, która dopiero ubiega się o posiadanie broni, wypełnienie wszystkich 

powinności przez posiadacza broni jest niezbędne, aby dalej mógł on cieszyć się 

posiadaną bronią. O utracie prawa posiadania broni mowa będzie w dalszej części tego 

rozdziału. 

Ta część opracowania poświęcona będzie osobom, które uzyskały już 

pozwolenie na posiadanie broni. 

Uprawnienia posiadacza broni oraz jego obowiązki wynikają bezpośrednio  

z ustawy o broni i amunicji, a także z treści innych aktów prawnych wydanych  

z upoważnienia owej ustawy.  

Z uwagi na fakt, że poszczególnym uprawnieniom towarzyszą bezpośrednio 

pewnego rodzaju ich ograniczenia, czyli inaczej, powinności, które musi spełnić 

posiadacz broni, aby w pełni korzystać z uzyskanych uprawnień, nie sposób w trakcie 

omawiania zagadnienia związanego z tematem praw i obowiązków posiadacza broni 

palnej, rozdzielić tych dwóch zagadnień. A co więcej, omawiać osobno zagadnienia 

dotyczące uprawnień posiadacza broni i jego obowiązków. Dlatego też oba 

wspomniane zagadnienia, w miejscach gdzie będzie to konieczne, omawiane będą 

razem. 

Prawa i obowiązki związane z posiadaniem broni palnej można podzielić na 

uprawnienia i powinności dotyczące: 

1) używania broni; 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (T.j. Dz. U z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.). 
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2) przechowywania broni; 

3) noszenia broni; 

4) przewożenia broni środkami transportu publicznego; 

5) przewozu, przywozu i wywozu broni; 

6) przesyłania broni; 

7) zbywania broni; 

8) deponowania broni i amunicji; 

9) użyczania broni; 

10) utraty broni
2
.     

Kwestię uprawnień i powinności posiadacza broni palnej porusza  

Z. T. Nowicki. Wprawdzie czyni to na gruncie przepisów ustawy o broni, amunicji 

i materiałach wybuchowych z 1961 r., jednak praktycznie nie odbiegają one od 

przepisów obecnej ustawy
3
. Według wspomnianego autora „posiadacz broni palnej 

może w szczególności: 

1. Użyć broni w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności. 

2. Zwrócić się do Policji o odpłatne przydzielenie broni palnej krótkiej wraz 

z amunicją do niej. 

3. Kupić broń i amunicję do niej na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu 

pozwolenia na broń wydanego przez właściwy organ Policji. 

4. Kupować amunicję rodzaju i kalibru zgodnym z wymienionym w pozwoleniu 

na broń. 

5. Przewozić broń publicznymi środkami przewozowymi w stanie nienabitym, zaś 

amunicję przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa. 

6. Odstępować broń myśliwską i sportową oraz amunicję do niej, do czasowego 

użytku, osobom posiadającym ważne pozwolenie na tego rodzaju broń”. 

Jeżeli chodzi o obowiązki wiążące się z posiadaniem broni, to według  

Z.T. Nowickiego „posiadacz broni powinien w szczególności: 

                                                           
2
 Podobna forma A. Lipińska-Czajkowska, Zanim kupisz broń. Komentarz praktyczny do przepisów prawnych, 

Warszawa 2000. 
3
 Zob. Z.T. Nowicki, Zanim strzelisz. Poradnik dla posiadacza broni, Warszawa 1993, s. 43-44. 
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1. Użyć broni w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, 

przeciwko której ją użyto. Nie można zmierzać do pozbawienia jej życia, 

a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób. 

2. Powiadomić najbliższą jednostkę Policji o każdym przypadku użycia broni, 

a gdy nastąpiło zranienie osoby – dodatkowo udzielić pierwszej pomocy  

i wezwać lekarza. 

3. Przechowywać broń w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób 

nieuprawnionych. 

4. Zawiadomić bezzwłocznie najbliższy organ Policji o przypadku utraty broni. 

5. Zawiadomić na piśmie – w ciągu 14 dni – organ Policji, który wydał 

pozwolenie, o zmianie miejsca zamieszkania. 

6. Złożyć broń oraz amunicję do niej w terminie wyznaczonym przez organ Policji 

w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń. 

7. Powstrzymać się od oddawania broni i amunicji w zastaw. 

8. Podporządkować się zakazowi przesyłania broni oraz amunicji pocztą. 

9. Oddać broń do depozytu policyjnego oraz podporządkować się czasowemu 

zakazowi noszenia broni w przypadku wydania takiego zarządzenia przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

10. Uzyskać pozwolenie organu Policji, który wydał pozwolenie na broń, na 

wywóz broni oraz amunicji do niej za granicę. 

11. Poddać się kontroli Policji w zakresie posiadania, używania, ewidencjonowania 

i przechowywania broni”
4
. 

 

1.2. Używanie broni palnej 
 

Posiadacz broni palnej ma prawo używania tej broni. Jednak prawo to jest 

znacznie ograniczone. W szczególności w myśl art. 45 ustawy o broni i amunicji, 

stanowiącego, że broń, która jest zdolna do rażenia celów na odległość, może być 

używana w celach sportowych i szkoleniowych tylko na strzelnicach. Z powyższego 

przepisu wynika w sposób jednoznaczny, że broń palna może być używana wyłącznie 

                                                           
4
 Tamże, s. 44 – 45. 
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na strzelnicach, ponieważ tylko strzelnice gwarantują całkowite bezpieczeństwo. 

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniem A. Lipińskiej-Czajkowskiej, że: „Jest 

niedopuszczalne, aby z jakiejkolwiek broni można było strzelać w miejscach, gdzie 

mogą przebywać osoby postronne lub zwierzęta, gdzie w każdej chwili może dojść do 

tragedii”
5
. Niezgodnym z zasadami bezpieczeństwa jest zachowanie, w którym 

posiadacz broni chcący sobie postrzelać, oddaje strzały w lesie, na polu lub  

w opuszczonych halach fabrycznych. 

Skoro posiadacz broni może jej praktycznie używać wyłącznie na strzelnicy, 

warto więc w tym miejscu omówić warunki korzystania ze strzelnicy.  

Wymagania dotyczące zachowania i wyposażenia strzelnic określa Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 15 marca 2000 r.  

w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic
6
. W wymienionym rozporządzeniu 

zamieszczony jest wzorcowy regulamin bezpiecznego funkcjonowania strzelnic, 

uwzględniający warunki korzystania ze strzelnicy oraz sposób obchodzenia się  

z bronią palną i sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy. Warto 

również w tym miejscu wspomnieć, że strzelnice, jako obiekty użyteczności 

publicznej, muszą posiadać dopuszczenie do użytkowania wydane przez powiatowego 

inspektora nadzoru budowlanego.  

Rozporządzenie określa jako strzelnicę – obiekt przeznaczony do prowadzenia 

strzelań szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych oraz treningów strzeleckich,  

a jako prowadzącego strzelanie – osobę, która odbyła przeszkolenie w zakresie 

prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach 

organizacyjnych Policji, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku 

Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego. 

Rozporządzenie jako warunki korzystania ze strzelnicy wymienia m.in. 

obowiązki prowadzącego strzelanie, który odpowiada za bezpieczeństwo 

użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących, wyznacza korzystającym ze 

strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym – miejsca bezpiecznego 

pobytu, prowadzi on również książkę rejestru pobytu na strzelnicy. 

                                                           
5
 A. Lipińska-Czajkowska, Zanim kupisz broń..., s.80.  

6
 Dz. U. Nr 18, poz. 234, z późn. zm.  
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Na strzelnicy zabronione jest wchodzenie na stanowiska strzeleckie oraz 

stykanie się z bronią osobom towarzyszącym, a także używanie broni innych osób 

korzystających ze strzelnicy bez ich zgody, jak również spożywanie alkoholu lub 

używanie środków odurzających oraz przebywanie na terenie strzelnicy osób 

będących pod ich wpływem. 

Jeżeli chodzi o sposób obchodzenia się z bronią, to na strzelnicy, poza 

stanowiskiem strzeleckim, broń palną przenosi się rozładowaną z otwartymi komorami 

nabojowymi, bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów 

dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, 

jeśli tak stanowi regulamin zawodów. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na 

stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie 

lub trening strzelecki. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się 

wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów 

będących celem na strzelnicy. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę 

prowadzącego strzelanie, któremu również zgłasza się zakończenie strzelania. Po 

zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, przedstawia do kontroli prowadzącemu 

strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą 

nabojową. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na 

wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących 

celem na strzelnicy.  

Osoby korzystające ze strzelnicy są obowiązane do ścisłego przestrzegania 

poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie, zabrania się im wchodzenia 

przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. Korzystający ze 

strzelnicy, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych, obowiązani są przestrzegać 

przepisów dotyczących postaw strzeleckich. Po komendzie „STOP”, wydanej przez 

prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają 

strzelanie. Zwierzęta na teren strzelnicy mogą być wprowadzane wyjątkowo i powinny 

być trzymane na uwięzi pod nadzorem opiekuna. Osobę, która narusza regulamin 

strzelnicy można z niej usunąć. Dzieci natomiast mogą przebywać na strzelnicy 

wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. 
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Powyższe przepisy nie dotyczą strzelnic Sił Zbrojnych RP
7
, Policji, ABW, 

Straży Granicznej oraz Służby Więziennej. 

Wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące budowy i użytkowania 

strzelnic określa w drodze rozporządzenia Minister Ochrony Środowiska
8
.  

 

1.3. Posiadanie broni w celach łowieckich 
 

Liczną grupę posiadaczy broni stanowią osoby posiadające broń palną w celach 

łowieckich. Zasady związane z organizowaniem polowań oraz używaniem broni przez 

te osoby reguluje ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie
9
, a także 

wydane w oparciu o przepisy ustawy akty wykonawcze. 

Jednym z takich aktów wykonawczych jest rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków 

wykonywania polowania i znakowania tusz
10

. Rozporządzenie to określa szczegółowe 

zasady i warunki wykonywania polowania, a co się z tym wiąże, posługiwania się 

bronią myśliwską w celach łowieckich. Definiuje ono również pojęcie broni 

załadowanej, przez którą rozumie się broń co najmniej z jednym nabojem 

umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku. 

Do wykonywania polowania oraz odstrzału szkodników dopuszczona jest 

wyłącznie myśliwska broń palna, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać 

najwyżej sześć pojedynczych strzałów, magazynek broni samopowtarzalnej może 

zawierać najwyżej dwa naboje. Do wykonywania polowania dopuszcza się używanie 

wyłącznie przyrządów optycznych, umożliwiających postrzeganie celów  

w naturalnym świetle. Zabronione jest więc używanie do polowania celowników 

noktowizyjnych, termowizyjnych i laserowych oraz sztucznego światła. 

                                                           
7
 Zob. rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U. Nr 132, poz. 

1479).  
8
 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie 

ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. Nr 27, poz. 341). 
9
 T.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm. 

10
 Dz. U. Nr 61, poz. 548. 
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Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji oraz 

zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1) używania tylko broni sprawnej technicznie; 

2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku
11

;  

3) sprawdzania każdorazowo przed załadowaniem broni, czy lufy nie są zatkane; 

4) trzymania broni zawsze lufami skierowanymi w górę lub w dół: podczas 

ładowania i rozładowania broni, poruszania się w terenie, w czasie przerw  

w polowaniu, zajmowania miejsca w pojeździe lub schodzeniu z niego  

i w innych podobnych okolicznościach – niezależnie od tego, czy broń jest 

załadowana, czy rozładowana. 

Jeżeli myśliwy przebywa poza terenem polowania lub porusza się środkami 

lokomocji, broń powinna być rozładowana i znajdować się w futerale. 

Myśliwy powinien zachować szczególną ostrożność w posługiwaniu się bronią: 

1) w terenie o ograniczonej widoczności bądź w warunkach zmniejszających 

widoczność; 

2) przy nasilonych pracach w polu, pracach pielęgnacyjnych i eksploatacyjnych  

w lesie, przy zbiorze runa leśnego; 

3) w sytuacji, gdy towarzyszy mu osoba nieposiadająca uprawnień do 

wykonywania polowania, jest obowiązany pouczyć ją o sposobie zachowania 

się na polowaniu. 

Myśliwy nie może oddać broni, nawet do chwilowego potrzymania, osobie nie 

mającej upoważnienia do wykonywania polowania. Podczas wykonywania polowania 

myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie pozwolenie na posiadanie broni 

myśliwskiej. 

Szczegółowo przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach reguluje 

rozdział 3, 4 i 5 wspomnianego rozporządzenia. 

Znajomość wymienionych zasad weryfikowana jest podczas egzaminów dla 

nowych członków Polskiego Związku Łowieckiego. 

 

                                                           
11

Wyregulowanie przyrządów celowniczych, a następnie sprawdzenie na strzelnicy celności oddawanych 

strzałów. 
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1.4. Posiadanie broni w celach samoobrony 
 

Spora grupa posiadaczy broni palnej posiada ją w celach samoobrony, to 

znaczy w celu ochrony osobistej i ochrony innych osób, a także do ochrony mienia.  

Poza przypadkami używania broni palnej na strzelnicach, osoby te mogą użyć 

broni, działając w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności. Przepisy 

prawne w tej materii wymagają, aby skutki użycia broni były jak najmniejsze,  

a w szczególności, aby wyrządzały możliwie najmniejsze szkody w zdrowiu i życiu 

człowieka.  

Obrona konieczna opisana jest w przepisach Kodeksu karnego
12

, który w art. 25 

§ 1 stanowi, iż: „Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera 

bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem”. 

A. Lipińska-Czajkowska uważa, że: „Użycie broni w obronie koniecznej nie 

jest jakimś szczególnym uprawnieniem posiadacza broni. Jest jedynie okolicznością 

wyłączającą jego odpowiedzialność karną za samo posłużenie się bronią w odpieraniu 

zamachu na dowolne dobro chronione przez prawo, a w konsekwencji także za skutek 

użycia broni”
13

.  

Osoba powołująca się na fakt użycia broni w obronie koniecznej zmuszona jest 

do udowodnienia, że: 

1) za pomocą broni palnej odpierała zamach; 

2) odpierany zamach był bezprawny; 

3) odpierany zamach był zamachem bezpośrednim; 

4) użycie broni wobec napastnika mieściło się w granicach obrony koniecznej. 

 W nawiązaniu do powyższego należy wyjaśnić za L. Gardockim
14

, że 

zamachem jest każde zachowanie osoby (działanie lub zaniechanie), które stwarza 

niebezpieczeństwo dla dobra chronionego prawem. Ochrona prawna dobra 

zagrożonego zamachem wynikać musi zatem z jednej z gałęzi prawa, niekoniecznie 

musi to być prawo karne, wystarczająca jest bezprawność w świetle innej dziedziny 

prawa. O bezpośredniości zamachu mówimy wtedy, gdy zagrożone może być dobro  

                                                           
12

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, późn. zm.). 
13

 A. Lipińska-Czajkowska, Zanim kupisz broń..., s. 84.  
14

 Zob. szerzej, L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1996, s. 124-129.  
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w najbliższym czasie. Zamach musi być nieuchronny, a samo użycie broni palnej 

nastąpić musi w chwili zamachu. Nie jest odpieraniem bezpośredniego zamachu 

użycie broni palnej przez jej posiadacza przed rozpoczęciem zamachu. 

Zamach, który powoduje naruszenie prawa karnego, nie musi mieć charakteru 

przestępstwa. Możliwa jest również obrona przed napastnikiem niepoczytalnym lub 

działającym w błędzie wyłączającym przestępność czynu. Jednak zastosowanie broni 

palnej do odpierania zamachu, jak również czas jej użycia, nie mogą wykraczać poza 

rzeczywistą potrzebę. 

Kardynalną zasadą jest, że użycie broni palnej nie może zmierzać do 

pozbawienia życia człowieka. Skuteczną obroną jest taka, która oddala 

niebezpieczeństwo bezpośredniego zamachu na dobro prawem chronione.  

Podczas omawiania zagadnień związanych z obroną konieczną, nie sposób 

pominąć kwestii związanych z przekroczeniem granic obrony koniecznej. W tym 

wypadku wyróżniamy eksces intensywny, kiedy środek użyty do odpierania 

bezpośredniego zamachu jest niewspółmierny do środka użytego do popełnienia 

zamachu oraz eksces ekstensywny, kiedy obrona jest spóźniona lub przedwczesna. 

Na podobnym stanowisku, jeżeli chodzi o obronę konieczną, stoi Europejska 

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada  

1950 r. ratyfikowana przez Polskę 2 października 1992 r.
15

. Uznaje ona za jedno  

z podmiotowych praw człowieka prawo do obrony koniecznej, które statuuje art. 2 ust. 

2 Konwencji, w którym czytamy, że: „pozbawienie życia nie będzie uznane za 

sprzeczne z konwencją, jeżeli nastąpi w wyniku bezwzględnie koniecznego użycia siły 

w obronie jakiejkolwiek osoby przed bezprawną przemocą”.  

Sporo kontrowersji wzbudził fakt, że prawo do obrony koniecznej nie 

przysługuje policjantom i to z mocy ustawy
16

. 

A. Lipińska-Czajkowska uważa, że: „W każdym przypadku działanie w obronie 

koniecznej powinno być konsekwencją świadomej oceny występującego zagrożenia 

dla dobra prawem chronionego (czy jest ono rzeczywiste), świadomej decyzji co do 

konieczności obrony i świadomego sposobu (intensywności) obrony. Zwłaszcza 

                                                           
15

 Ustawa z dnia 2 października 1992 r. Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (Dz. U. Nr 85, poz. 427). Zob. też wspominaną już Konwencję o Ochronie Praw Człowieka  

i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).  
16

 Zob. B. Zając, Niebezpieczna ochrona bezpieczeństwa, „Rzeczpospolita” 1998, nr 189.  
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działanie przy użyciu broni powinno być rezultatem rozważnych ocen i wyborów, 

gdyż ta najczęściej bywa argumentem rozstrzygającym, a jej użycie powoduje skutki 

nieodwracalne”
17

.  

Podobnie zagadnienie obrony koniecznej uregulowane było w Kodeksie 

karnym z 1969 r.
18

. 

Co się natomiast wiąże z działaniem w stanie wyższej konieczności, to w myśl 

art. 26 KK § 1: „Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia 

bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącemu jakiemukolwiek dobru chronionemu 

prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone 

przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego”. § 2: „Nie popełnia przestępstwa 

także ten, kto ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, 

poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra 

ratowanego”. 

Stan wyższej konieczności jest również okolicznością wykluczającą karalność 

czynu. 

Nawiązując do powyższych uwarunkowań, należy wyjaśnić, że 

niebezpieczeństwo grożące dobru chronionemu prawem musi być rzeczywiste  

i bezpośrednie. Niebezpieczeństwa tego nie można w inny sposób uniknąć, a wartość 

poświęconego dobra jest mniejsza lub równa wartości dobra ratowanego, może być od 

niego nawet wyższa, ale nie oczywiście wyższa. Muszą być zatem zachowane 

proporcje między dobrem ratowanym a dobrem poświęconym. 

Nie jest natomiast działaniem w stanie wyższej konieczności poświęcenie 

dobra, które osoba powołująca się na to działanie ma szczególny obowiązek chronić, 

narażając się nawet na niebezpieczeństwo osobiste (art. 26 § 4 KK). 

Uchylanie niebezpieczeństwa, które zagraża dobru chronionemu prawem za 

pomocą broni palnej, rodzi pewnego rodzaju dylematy, ponieważ użycie broni palnej 

prawie zawsze jest skierowane przeciwko dobru najwyższemu – zdrowiu lub życiu 

człowieka. Zatem, użycie broni palnej wobec sprawców niektórych zamachów będzie 

wiązało się z poświęceniem dobra o wartości oczywiście wyższej od wartości dobra 

ratowanego. 

                                                           
17

 A. Lipińska-Czajkowska, Zanim kupisz broń..., s. 85.  
18

 Zob. L. Gardocki, Prawo…, s. 124 – 129.  
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1.5. Przechowywanie broni palnej 
 

Jeżeli chodzi o uprawnienia i powinności posiadacza broni związane  

z przechowywaniem broni, to ustawodawca zobowiązuje go do przechowywania tej 

broni w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieuprawnionym (art. 32 ust. 

1 ustawy o broni i amunicji).  

Zasady przechowywania broni palnej, z wyłączeniem podmiotów posiadających 

broń na podstawie świadectwa broni, z uwzględnieniem zabezpieczeń 

uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim, określa Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 3 kwietnia 2000 r.  

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
19

. 

W myśl rozporządzenia, podmioty posiadające broń i amunicję na podstawie 

pozwolenia na okaziciela (patrz art. 29 ust. 3-6 ustawy o broni – przyp. autora) są 

obowiązane przechowywać broń i amunicję w odpowiednio przystosowanym do tego 

celu pomieszczeniu – magazynie broni. W magazynie broni przechowywane być 

powinny również broń i amunicja używane podczas zawodów, zgrupowań, szkoleń 

oraz podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych. 

W przypadku, gdy brak jest możliwości zdeponowania broni i amunicji  

w magazynie broni, musi się ona znajdować pod zamknięciem i być pod stałym, 

bezpośrednim nadzorem. Wspomniana broń i amunicja podlega rejestracji w „Książce 

ewidencji broni” i w „Książce ewidencji amunicji”, które wraz z kopiami dokumentów 

zakupu broni i amunicji przechowywane są w magazynie broni. 

Rozporządzenie to w dalszej części określa warunki, jakim powinien 

odpowiadać magazyn broni (§ 3), w którym przechowywana jest broń. Broń palną  

i amunicję w magazynie broni należy przechowywać w stalowych szafach lub sejfach 

posiadających atestowane zamki. Broń powinna być wyjęta z futerału, rozładowana, 

zabezpieczona, ze zwolnionym kurkiem, z odłączonym magazynkiem, kompletna  

i zakonserwowana. Amunicja do tej broni powinna być przechowywana w pudełkach 

lub pojemnikach, ułożona w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. 

Przechowywanie amunicji w magazynkach nabojowych broni jest zabronione. 

                                                           
19

 Dz. U. Nr 27, poz. 343.  
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Osoby posiadające broń i amunicję w celach ochrony osobistej, łowieckich, 

sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych i szkoleniowych, obowiązane są do 

przechowywania jej w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do 

elementów konstrukcyjnych budynku lub w metalowych szafach albo sejfach, 

posiadających atestowane zamki. Osoby, które posiadają broń palną i amunicję  

w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych w przypadku, gdy broń ta nie jest 

przechowywana w miejscach wyżej wymienionych, obowiązane są do zabezpieczenia 

okien w pomieszczeniach, w których przechowywana jest broń, zlokalizowanych na 

parterze i ostatnim piętrze, poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego  

z następujących zabezpieczeń: krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb  

o podwyższonej odporności na rozbicie. Powinny one również zabezpieczyć drzwi 

wejściowe do pomieszczenia poprzez wzmocnienie ich stalową blachą o grubości co 

najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej  

2 atestowane zamki. Dopuszczony jest zamiennie montaż atestowanych drzwi 

antywłamaniowych. 

Powyższe zabezpieczenia nie są wymagane w przypadku przechowywania 

broni pozbawionej na stałe cech użytkowych. 

 Jak łatwo zauważyć, ustawodawca bardzo szczegółowo uregulował zagadnienie 

przechowywania broni palnej. Nie mamy tu już do czynienia z dowolnością 

przechowywania broni, jak było to w czasie obowiązywania poprzedniej ustawy  

o broni i amunicji, kiedy przepisy nie regulowały tak szczegółowo tego zagadnienia,  

a broń palna łatwo dostawała się w ręce osób nieupoważnionych, czasem nawet 

dochodziło do tragedii, w których główne role odgrywały dzieci. 

 Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż w myśl art. 27 ustawy o broni i amunicji, 

właściwe organy Policji, a w stosunku do żołnierzy zawodowych – właściwe organy 

wojskowe, są uprawnione do kontroli wykonywania obowiązków wynikających  

z przepisów ustawy, w tym zwłaszcza kontroli warunków przechowywania broni 

palnej, przez osoby oraz podmioty, które posiadają broń palną na podstawie 

świadectwa broni.  

 



19 

1.6. Noszenie i przewożenie broni palnej  
 

Ustawa o broni i amunicji dopuszcza możliwość noszenia i przewożenia broni 

palnej. Posiadacz broni może ją nosić, gdy w pozwoleniu nie zostały wprowadzone 

żadne ograniczenia. Aby jednak korzystać z tego uprawnienia, posiadacz broni palnej 

musi mieć przy sobie legitymację posiadacza broni. Broń i amunicję należy nosić  

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.  

Zagadnienia związane z noszeniem broni palnej szczegółowo reguluje Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w przywoływanym już rozporządzeniu z dnia 

3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji
20

. W myśl owego rozporządzenia, broń palną do ochrony osobistej lub 

ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia nosi się w stanie zabezpieczonym,  

w sposób niewidoczny, w kaburze przylegającej do ciała.  

 W pozwoleniu na broń właściwy organ Policji może ograniczyć lub wykluczyć 

możliwość jej noszenia. W takiej sytuacji, w legitymacji posiadacza broni figuruje 

symbol literowy AO lub AZ. Osoby, które uzyskały pozwolenie na broń bez prawa jej 

noszenia lub z ograniczonym prawem noszenia, mogą przenosić broń palną jedynie na 

podstawie specjalnego zezwolenia wydanego przez właściwy organ Policji.  

 Broń do celów sportowych powinna być przenoszona bez amunicji w komorze 

nabojowej i w magazynkach nabojowych. 

 Prawo noszenia broni palnej może zostać zakazane lub ograniczone w myśl art. 

33 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, który stanowi, że jeżeli interes bezpieczeństwa 

państwa lub porządek publiczny tego wymagają, Minister Spraw Wewnętrznych 

i Administracji może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na obszarze całego 

państwa lub na określonych obszarach, zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni lub 

niektórych jej rodzajów na czas określony. Wymieniony przepis ma szczególny 

charakter i odnosi się do wyjątkowych sytuacji, w których interes bezpieczeństwa  

i porządku publicznego wymagają wprowadzenia takich ograniczeń. Z sytuacjami 

takimi mieliśmy do czynienia w czasie wizyt Ojca Świętego w naszym kraju, jak 

                                                           
20

 Dz. U. Nr 27, poz. 343.  
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również podczas organizowania uroczystości państwowych, w których brały udział 

głowy państw obcych
21

. 

Powyższy zakaz nie obowiązuje: 

1) pracowników podmiotów, które powołały wewnętrzne służby ochrony; 

2) przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; 

3) członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób 

zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych; 

4) cudzoziemców, którym broń jest niezbędna do wykonywania czynności 

związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw 

obcych, przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, członków 

oficjalnych delegacji zagranicznych. 

Prawo noszenia broni palnej zachowują zatem osoby zatrudnione przy realizacji 

zadań o charakterze ochronnym, jak również osoby szczególnie narażone na zamach 

przeciwko życiu lub zdrowiu związany z wykonywaniem przez nich obowiązków 

pracowniczych.  

Szczegółowe reguły noszenia broni palnej przez pracowników 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, w czasie wykonywania zadań  

w obiektach ochranianych oraz w czasie konwojów, określają akty wykonawcze do 

powoływanej już ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

Kwestię praw i powinności posiadacza broni normują również zasady 

przewożenia broni środkami transportu publicznego. Ustawa o broni i amunicji w art. 

35 stanowi, że przewożenie broni środkami transportu publicznego jest dopuszczalne 

przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, pod warunkiem, że broń  

i amunicja są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający powstanie zagrożenia życia, 

zdrowia lub mienia. Niedopuszczalne jest przewożenie broni i amunicji w kabinach 

                                                           
21 Zob. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999r. w sprawie 

wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni (Dz. U. Nr 47, poz. 472), rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 17  października 2008 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu 

noszenia broni (Dz. U. Nr 191, poz. 1177) lub rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 10  lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni (Dz. U. Nr 23, poz. 144). 
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pasażerskich statków powietrznych, wyjątek stanowią osoby specjalnie do tego 

upoważnione na podstawie odrębnych przepisów. 

Zasady przewożenia broni określa Minister Transportu rozporządzeniem z dnia 

10 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków przewożenia broni  

i amunicji środkami transportu publicznego
22

. Wspomniane rozporządzenie dotyczy: 

1) podmiotów posiadających broń i amunicję na podstawie świadectwa broni 

wydanego w celach określonych w art. 29 ust. 1 ustawy o broni i amunicji 

(świadectwo broni – przyp. autora); 

2) osób posiadających broń i amunicję na podstawie pozwolenia na broń 

wydanego w celach ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób  

i mienia, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych  

i szkoleniowych; 

3) podmiotów i osób posiadających broń wytworzoną przed rokiem 1850, 

alarmową o kalibrze do 6 mm, ręczne miotacze gazu obezwładniającego oraz 

przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10 mA.  

W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów (są nimi 

m.in. autobusy, tramwaje, pociągi, taksówki, samoloty pasażerskie, statki pasażerskie 

itp. – przyp. autora), broń przewozi się w stanie rozładowanym, bez amunicji  

w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych. Można z tego wywnioskować, 

że broń, magazynki i amunicja powinny być przewożone oddzielnie. Natomiast broń 

do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może być  

w trakcie przewożenia załadowana bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej 

i w stanie zabezpieczonym.  

Z kolei amunicję przewozi się przy zachowaniu niezbędnych wymogów 

bezpieczeństwa, wykluczających możliwość przypadkowej eksplozji, w ilości 

uzasadnionej potrzebami osoby przewożącej. Powinna być ona przewożona  

w opakowaniach fabrycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub  

w pudełkach i pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. 

                                                           
22

 Dz. U. Nr 31, poz. 390. 
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Wyklucza to przewożenie amunicji luzem w kieszeniach, reklamówkach czy siatkach, 

gdyż wtedy istnieje możliwość przypadkowej eksplozji i uderzenia w spłonkę. 

Broń i amunicja w czasie przewożenia środkami transportu publicznego 

powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 

nieupoważnionych. Regulacja ta jest porównywalna z przepisami określającymi 

zasady noszenia broni. Tu też chodzi o to, aby posiadacz broni miał nad nią stałą 

kontrolę. 

W pasażerskich statkach powietrznych broń i amunicję przewozi się w lukach 

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

którego pasażerowie nie mają dostępu. Zamiar przewożenia broni jej posiadacz 

powinien ujawnić przy odprawie pasażerów, a nie dopiero w chwili wchodzenia na 

pokład samolotu. 

 

1.7. Przywóz broni palnej z zagranicy  
 

Kolejna grupa uprawnień i powinności posiadacza broni wiąże się z przewozem 

i przywozem broni związanym z przekraczaniem granicy państwa. Ustawa o broni 

i amunicji w art. 34 stanowi, że przewóz broni przez terytorium Polski może nastąpić 

na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej 

Polskiej. Przepisu tego nie stosuje się jednak do obywateli państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, którzy posiadają Europejską kartę broni palnej. Wynika z tego 

obowiązek dopełnienia pewnych formalności. Przed przewiezieniem broni należy 

uzyskać i wypełnić dokument przewozowy, którego wzór określa Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie 

wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji
23

. 

Tożsamym obowiązkiem obarczone są osoby, które mają zamiar przywieźć do 

Polski broń i amunicję na własne potrzeby. Przywóz broni i amunicji, z państw 

niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, przez obywateli polskich 

wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez właściwego konsula 

                                                           
23

 Dz. U. Nr 18, poz. 235. 



23 

Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele polscy, przekraczając zewnętrzną granicę Unii 

Europejskiej, zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi 

celnemu przywozu broni i amunicji, który niezwłocznie przekazuje informacje zawarte 

w zgłoszeniu właściwemu organowi Policji. Wzór tego zgłoszenia określony jest  

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca  

2000 r. w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich 

broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom policji 

informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne
24

.  

Informację o przywozie broni przez obywatela polskiego z zagranicy otrzymuje 

jednostka Policji właściwa ze względu na miejsce jego zamieszkania. Osoba wwożąca 

broń ma obowiązek zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia wwiezienia jej na 

terytorium Polski. 

Jeżeli osoby wwożące broń nie posiadają pozwolenia na jej posiadanie, są 

obowiązane do niezwłocznego złożenia przywiezionej broni i amunicji w depozycie 

właściwego organu celnego, a także do wystąpienia do właściwego organu Policji  

z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Muszą to uczynić w terminie 14 dni od 

dnia przywozu broni do Polski. Organ wydający pozwolenia na broń może jednak 

odmówić jego wydania. 

Również wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga 

zgody właściwego organu Policji. Jak już wcześniej wspominano, organy Policji 

powinny posiadać kontrolę nad bronią znajdującą się na terytorium naszego kraju.  

 

1.8. Zbycie broni 
 

  Kolejna grupa uprawnień i powinności posiadacza broni dotyczy zbycia tej 

broni. Ustawodawca dopuszcza zbywanie broni i amunicji do niej pomiędzy osobami 

posiadającymi pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Stanowi o tym art. 21 ustawy  

o broni i amunicji. Przepis ten jest w praktyce dość często opacznie interpretowany  

i rozumiany przez posiadaczy broni. Nie oznacza on wcale, że mają oni prawo do 

swobodnego obrotu bronią z posiadaczami pozwoleń na określony rodzaj broni. Broń 
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palna generalnie jest wyłączona ze swobodnego obrotu handlowego. Nabycie broni 

palnej jest możliwe wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwy 

organ Policji. 

W myśl przepisu art. 21 ustawy o broni i amunicji, osoba dokonująca zbycia 

broni ma prawo do tego bez potrzeby uzyskiwania zgody na dokonanie tej transakcji, 

natomiast osoba chcąca nabyć zbywaną broń, zmuszona jest do wcześniejszego 

uzyskania odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu Policji. W innej sytuacji 

Policja odpowiedzialna za bezpieczeństwo państwa i wydawanie pozwoleń na 

posiadanie broni, utraciłaby faktyczną kontrolę nad posiadaną bronią i jej obrotem. 

Nabywca zbywanej broni zobowiązany jest do dokonania rejestracji tej broni 

we właściwym organie Policji, w terminie 5 dni od dnia jej nabycia, a tym samym do 

uzyskania wpisu do legitymacji posiadacza broni. Może zdarzyć się sytuacja tego 

typu, że nie uzyska on pozwolenia na posiadanie kolejnej jednostki broni palnej. 

Osoba zbywająca broń palną i amunicję do niej obowiązana jest niezwłocznie 

powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji. Niedopełnienie tego 

obowiązku może rodzić określone skutki prawne ze skazaniem na karę aresztu lub 

grzywny włącznie. Zbywana broń wyrejestrowywana jest z legitymacji posiadacza 

broni. 

Zdarzają się sytuacje, w których posiadacz broni zobowiązany jest z mocy 

ustawy do zbycia broni. Dotyczy to osób, które utraciły uprawnienie do posiadania 

broni, a także osób, którym unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, są 

one w tej sytuacji zobowiązane do niezwłocznego zbycia tej broni i amunicji do niej. 

W tym wypadku zbycie broni następuje za pośrednictwem przedsiębiorcy 

uprawnionego do obrotu bronią lub osobie posiadającej pozwolenie na ten sam rodzaj 

broni. Za zbycie broni uważa się również pozbawienie jej cech użytkowych.  

Jeżeli osoba, której nakazano zbycie broni palnej nie dokona tej czynności  

w terminie 30 dni, wtedy jest zobowiązana do złożenia tej broni wraz z amunicją do 

niej do depozytu właściwego organu Policji. 

W interpretacji tego przepisu pojawiają się pewne wątpliwości. Mowa jest  

o niezwłocznym zbyciu broni, to znaczy bez zbędnej zwłoki, po czym dalej podawany 

jest termin 30 dni na złożenie broni do depozytu. Zdaniem A. Lipińskiej-Czajkowskiej 
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uregulowanie takie rodzi szereg pytań i wątpliwości. „Jak zatem należy realizować 

obowiązek zbycia broni przewidziany w art. 22 (ustawy o broni i amunicji – przyp. 

autora) – niezwłocznie czy w ciągu 30 dni? Jak ma się zachować ktoś, komu pomimo 

najszczerszych chęci nie udało się zbyć broni bez zbędnej zwłoki? Czy w ciągu tych 

30 dni, nie mając już uprawnień do posiadania broni, może ją nadal posiadać  

i posługiwać się nią tak, jak osoba uprawniona? Czy niezbyt precyzyjne 

sformułowania ustawy nie usprawiedliwiają w tym konkretnym przypadku możliwości 

posiadania broni bez pozwolenia”
25

? 

Interpretacja tego przepisu wydaje się podważać regułę posiadania broni palnej 

w Polsce jedynie na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ Policji. 

Jeżeli potraktujemy jako konstytutywną zasadę, w myśl której broń można posiadać 

tylko na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwy organ Policji, to istnieje 

możliwość sformułowania wniosku, „że utrata uprawnień do posiadania broni, o której 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oznacza wygaśnięcie uprawnień do władania  

i dysponowania bronią z wyjątkiem prawa jej zbycia lub złożenia do depozytu w celu 

zbycia danej jednostki broni w przyszłości”
26

.  

Złożenie broni i amunicji do depozytu przez osobę, która utraciła prawo do jej 

posiadania, nie stanowi przeszkody do jej zbycia. 

Osobie, której organ Policji cofnął pozwolenie na posiadanie broni, przysługuje 

prawo wniesienia odwołania do organu wyższej instancji w myśl KPA
27

. Jednak do 

chwili rozstrzygnięcia odwołania przez ten organ, osoba odwołująca się zobowiązana 

jest do podporządkowania się nakazowi niezwłocznego zbycia broni palnej, nie może 

ona w tym czasie nosić, ani używać broni.  

 

1.9. Deponowanie i użyczanie broni palnej 
 

Kolejnym zagadnieniem związanym ze dziedziną uprawnień i powinności 

posiadacza broni palnej jest deponowanie tej broni. Szczegółowo warunki 
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deponowania broni określa Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w rozporządzaniu z dnia 9 czerwca 2004 r. Była już o nim mowa wcześniej. Osoba 

deponująca broń palną w depozycie ma prawo uczestniczenia w ocenie jej stanu 

technicznego i co się z tym wiąże, posiada możliwość wnoszenia uwag i spostrzeżeń. 

Właściciel zdeponowanej broni ma również prawo dostępu do niej w celu 

okazania jej osobom zainteresowanym nabyciem tejże broni oraz w celu oceny stanu 

broni. Może tego dokonać po uzgodnieniu z jednostką deponującą broń. Uprawnienie 

to nie ma ograniczeń czasowych i przysługuje właścicielowi broni praktycznie  

w każdej chwili.  

Deponent składający broń ponosi koszty związane z jej deponowaniem. Opłatę 

tę pobiera się po upływie roku od dnia złożenia broni i amunicji do depozytu. 

Deponent broni zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 1% opłaty za 

wydanie pozwolenia na broń za dobę przechowywania. Opłatę tę wpłaca się do kasy 

lub na rachunek bankowy depozytariusza. Wynika z tego, że koszty deponowania 

broni i amunicji przez pierwszy rok ponosi Policja.  

Obowiązek ten nie dotyczy osób, które znalazły broń i amunicję, weszły  

w posiadanie broni lub amunicji po osobie zmarłej, a także osób posiadających broń  

i amunicję bez wymaganego pozwolenia, a które w ciągu 90 dni od dnia wejścia  

w życie ustawy o broni i amunicji złożyły broń do depozytu.  

Jeżeli chodzi o użyczenie broni, to zgodnie z brzmieniem ustawy o broni  

i amunicji, broń odpowiadająca celom łowieckim i broń odpowiadająca celom 

sportowym oraz amunicja do takiej broni mogą być użyczane osobom posiadającym 

pozwolenie na broń wydane w celach sportowych lub łowieckich. 

Na gruncie cywilnoprawnym przez umowę użyczenia, użyczający zobowiązuje 

się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne 

używanie oddanej mu w tym celu rzeczy
28

. Użyczenie jest umową realną, 

jednostronnie zobowiązującą i nieodpłatną. Stronami są: użyczający i biorący. 
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Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. Forma pisemna czynności prawnych jest wymagana 

tylko wówczas, kiedy przepisy ustawy taką formę zastrzegają
29

.  

Wobec powyższego, użyczający broń może użyczyć biorącemu, posiadającemu 

pozwolenie, broni odpowiadającej celom łowieckim lub sportowym w dowolnej 

formie, bez zachowania formy pisemnej, przenosząc tym samym faktyczne władztwo 

nad bronią na osobę biorącą. Po prostu wręcza mu broń. 

Wskazane jest, aby umowa użyczenia broni miała jednak formę pisemną, 

bowiem przepisy Kodeksu cywilnego nie wykluczają takiej formy. Jest to dość 

powszechna opinia organów Policji, Polskiego Związku Łowieckiego i innych 

organizacji strzeleckich. 

 

1.10. Utrata broni palnej 
 

Utrata broni. To tematyka, z którą wiążą się praktycznie same obowiązki 

i poważne konsekwencje.  

Posiadacz broni palnej w przypadku jej utraty jest obowiązany niezwłocznie, 

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

zawiadomić o tym fakcie Policję. Im szybciej osoba, która utraciła broń zawiadomi  

o tym Policję, tym większe szanse istnieją na odnalezienie tej broni, a także na 

zapobieżenie skutkom użycia tej broni przez nieuprawnionego znalazcę. 

 

2. Utrata pozwolenia na broń jako następstwo naruszenia 

powinności posiadacza broni 

 

Pozwolenie na posiadanie broni palnej, o czym expressis verbis stanowi ustawa 

o broni i amunicji jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieokreślony, czyli 

bezterminowo. Posiadacz broni zobligowany jest jednak do przedstawiania organowi 

                                                           
29

 Zob. art. 73, 75 i 77 KC. 



28 

właściwemu do wydawania pozwoleń na broń, co 5 lat orzeczenia wydanego przez 

uprawnionego lekarza i psychologa o braku przeciwwskazań do ewentualnego 

dalszego posiadania broni. 

Wydanie posiadaczowi broni pozwolenia na broń nie oznacza, że będzie on tę 

broń posiadał przez cały czas, przedstawiając wyłącznie pozytywną opinię lekarską  

i psychologiczną. Prawodawca w ustawie o broni i amunicji przewiduje przypadki 

utraty pozwolenia na broń i wymienia sytuacje, w których organ Policji, właściwy do 

wydawania pozwoleń na broń, uprawniony jest do jego cofnięcia. Uprawnienia organu 

Policji mogą mieć charakter obligatoryjny i fakultatywny. 

Przypadki obligatoryjnego cofnięcia pozwolenia na broń wymienione są 

enumeratywnie w art. 18 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z brzmieniem 

wspomnianego przepisu właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeśli osoba, 

której takowe pozwolenie wydano: 

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

w art. 10 ust. 4; 

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

3) naruszyła obowiązek zawiadomienia Policji o utracie broni, o którym mowa  

w art. 25; 

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

substancji psychotropowej albo środka zastępczego. 

Omawiając znaczenie przepisu z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy wyjaśnić, że 

chodzi tu przede wszystkim o osoby, które nosiły posiadaną broń palną pomimo, że 

właściwy organ Policji w legitymacji posiadacza broni ograniczył lub wykluczył 

możliwość noszenia tej broni. Powyższy przepis dotyczy również osób, wobec których 

ujawniły się okoliczności, że należą one do kategorii osób, którym pozwolenia na broń 

z mocy prawa nie wydaje się. 

Zapis dotyczący naruszenia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie broni,  

o którym mowa w pkt 3, stanowi również istotny przypadek obligatoryjnego cofnięcia 

pozwolenia na broń. A. Lipińska-Czajkowska twierdzi, iż wymóg powiadamiania 

Policji o utracie broni nie jest żadnym biurokratycznym wymysłem, mającym na celu 

uprzykrzenie komuś życia, lecz obowiązkiem, którego spełnienie pozwoli 
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niefortunnemu posiadaczowi broni uniknąć odpowiedzialności za jej ewentualne 

użycie przez osobę trzecią w celach przestępnych
30

. Trudno nie zgodzić się z tym 

twierdzeniem, ponieważ bardzo ważne wydaje się, aby organ Policji jak najprędzej był 

poinformowany o utracie broni, gdyż wie wtedy, że od pewnego czasu posiadacz broni 

nie włada tą bronią i znajduje się ona w posiadaniu osoby trzeciej, a co ważniejsze, 

może zostać w każdej chwili użyta do popełnienia przestępstwa. 

Dodatkowe sankcje wobec osób wchodzących w skład kategorii wyżej 

wymienionych wprowadza art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy o broni i amunicji, w myśl 

którego osoba, która nie dopełniła obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub 

zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni, podlega karze aresztu lub grzywny. 

Za powyższe przewinienie sankcje przewiduje również Kodeks karny. Otóż zgodnie  

z art. 263 § 4 KK, każdy, kto nieumyślnie powoduje utratę broni lub amunicji, która 

zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

W przypadku osób noszących przy sobie broń palną, będących w stanie po 

użyciu alkoholu lub substancji psychotropowych albo podobnie działającego środka, 

cofnięcie im pozwolenia na broń powodowane jest tym, że stanowią one zagrożenie 

dla osób trzecich, na co może mieć wpływ ich wadliwa ocena stanu własnego 

zagrożenia, przez co mogą oni użyć broni niezgodnie z zasadami jej użycia. Osoby 

takie mogą również stać się łatwą ofiarą napadu, przez co broń może dostać się w ręce 

osób nieupoważnionych.  

Stan nietrzeźwości lub stan po użyciu alkoholu w prawodawstwie polskim jest 

rozumiany następująco: 

1) stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie 

wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2
0
/00 do 0,5

0
/00 alkoholu albo 

obecność w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm
3
; 

2) stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 

prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5
0
/00 alkoholu albo obecność  

w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm
3 31

. 
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Co do fakultatywnego cofnięcia pozwolenia na broń, w myśl art. 18 ust. 4 

ustawy o broni i amunicji, właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, 

jeżeli ustały okoliczności faktyczne stanowiące podstawę jego wydania. Dodatkowo,  

o czym stanowi ust. 5 wymienionego artykułu, właściwy organ Policji może cofnąć 

pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie: 

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

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 o zmianie miejsca 

zamieszkania, o którym mowa w art. 26; 

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

o których mowa w art. 32; 

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 (używanie broni zdolnej do rażenia celów na 

odległość jedynie na strzelnicach – przyp. autora); 

7) zakazu użyczania broni osobie nieuprawnionej. 

Można przyjąć, że przedstawiony katalog przesłanek, po zaistnieniu których 

można cofnąć pozwolenie na broń, stanowią drobniejsze przewinienia przeciwko 

przepisom ustawy o broni i amunicji. Jak łatwo można wywnioskować z powyższego, 

organ właściwy do wydania pozwolenia na broń może wydane pozwolenie praktycznie 

w każdej chwili cofnąć. 

Okoliczności faktyczne stanowiące podstawę wydania pozwolenia na broń 

omówione są gruntownie w odrębnym opracowaniu, co sprawia, że w tym miejscu 

można je pominąć. 

Nabywca broni palnej zobowiązany jest do zarejestrowania nabytej broni  

w ciągu 5 dni. Rejestracji broni dokonuje w organie właściwym do wydawania 

pozwoleń na broń. Wspomniany obowiązek rejestracji nie dotyczy: broni 

wyprodukowanej przed rokiem 1850 lub replik tej broni, broni gromadzonej  

w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów, broni, którą dysponują 
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przedsiębiorcy dokonujący 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, broni przekazanej 

w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych. Obowiązek 

rejestracji nie dotyczy również broni alarmowej o kalibrze do 6 mm, ręcznych 

miotaczy gazu obezwładniającego i przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 

osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie 

nieprzekraczającej 10mA. Każda inna broń niż wymieniona powyżej podlega 

obowiązkowi rejestracji. 

Obowiązek poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz 

przedstawienia orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, w myśl ustawy o broni  

i amunicji, dotyczy wszystkich posiadaczy broni, nie tylko osób ubiegających się  

o posiadanie broni po raz pierwszy. Jak już wspominano zgodnie z art. 15 ust. 4 

ustawy, osoba posiadająca pozwolenie na broń jest obowiązana raz na 5 lat 

przedstawiać właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie  

i psychologiczne. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia, lekarz lub 

psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji. 

Gdy ujawnią się okoliczności dostatecznie uzasadniające podejrzenie, że 

posiadacz pozwolenia na broń jest osobą z zaburzeniami psychicznymi lub ze znacznie 

ograniczoną sprawnością psychofizyczną, osobą, która wykazuje istotne zaburzenia 

funkcjonowania psychologicznego albo osobą uzależnioną od alkoholu lub substancji 

psychoaktywnych, to właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do 

niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz 

przedstawienia odpowiednich orzeczeń lekarskich i psychologicznych.  

Z obowiązku poddawania się badaniom lekarskim i psychologicznym oraz 

przedstawienia stosownych orzeczeń zwolnieni są z mocy prawa funkcjonariusze 

Policji, UOP, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych 

państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych RP, jeśli na 

podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową. Wszyscy 

wspomniani wyżej funkcjonariusze przed przyjęciem do służby poddawani są bardzo 

szczegółowym badaniom lekarskim oraz testom psychologicznym, których wynik 
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umożliwia, bądź nie, ich ewentualne zatrudnienie, a co się z tym bezpośrednio wiąże, 

przydział broni służbowej
32

.  

Przytoczony przepis nie wydaje się być aż tak oczywisty, albowiem służba  

w wymienionych organach trwa najkrócej kilka lat, a w tym czasie wiele może się 

zmienić. 

Ustawodawca zobowiązuje posiadacza broni do zawiadomienia właściwego 

organu Policji o zmianie miejsca zamieszkania, czyni to w art. 26 ustawy o broni  

i amunicji. W myśl wymienionego przepisu, osoba, która posiada pozwolenie na broń, 

jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić pisemnie  

o powyższym fakcie, w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania, organ 

Policji, który jest właściwy ze względu na jej nowe miejsce zamieszkania. 

Niedopełnienie tego obowiązku może powodować cofnięcie pozwolenia na broń. 

Powyższa powinność wynika z faktu, że organ Policji posiadać powinien ścisłą 

kontrolę nad posiadanymi przez osoby zamieszkujące na terenie jego działania 

jednostkami broni palnej. Nakazuje też dokonanie tej czynności ustawodawca w KPA, 

gdzie w art. 41 § 1 stwierdza, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej 

zmianie swego adresu.  

Zasadne wydaje się w tym miejscu wyjaśnienie pojęcia „miejsca 

zamieszkania”. Jest to o tyle istotne, że ustawodawca stwierdza wprost, iż nie wydaje 

się pozwolenia na broń osobom, które nie mają miejsca zamieszkania na terenie 

Polski. KPA stanowi, że właściwość miejscową organu administracji ustala się według 

miejsca zamieszkania osoby
33

.  

W rozumieniu Kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu
34

. Warto 

zauważyć, że można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. W postępowaniu 

administracyjnym toczącym się w sprawie udzielenia pozwolenia na broń przyjęła się 

zasada, że za miejsce zamieszkania osoby uznaje się miejsce stałego jej pobytu, czyli 
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 Porównaj A. Lipińska-Czajkowska, Zanim kupisz broń…, s.61. 
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 Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r.  

Nr 9, poz. 26, z późn. zm.). 
34

 Art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 
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miejsce stałego jej zameldowania
35

. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach 

osobistych określa pobytem stałym zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod 

oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania
36

. W tym wypadku również 

można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Informacje o miejscu zamieszkania 

(zameldowania – przyp. autora) osoby znajdują się m. in. w dowodzie osobistym. 

Ustawodawca precyzuje również zasady przechowywania broni palnej przez jej 

posiadacza. Generalną zasadą jest, aby broń palna przechowywana była w sposób, 

uniemożliwiający dostęp do niej osobom nieuprawnionym. O regułach 

przechowywania broni palnej mowa była w rozdziale dotyczącym uprawnień  

i obowiązków posiadacza broni. W tym miejscu nadmienić należy, że niestosowanie 

się do opisanych zasad – w przypadku ujawnienia takich sytuacji – może skutkować 

cofnięciem pozwolenia na broń. 

Cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni może skutkować również jej 

używanie w celach szkoleniowych i sportowych poza strzelnicą. Dotyczy to więc 

przypadków, kiedy posiadacz broni doskonali swoje umiejętności strzeleckie  

w miejscach odosobnionych np. w lesie, czy w opuszczonych fabrykach, oczywiście 

przy założeniu, że nie uczynił krzywdy żadnej innej osobie.  

W opisanych wyżej przypadkach organ wydający pozwolenie na broń może je 

cofnąć, ale też może od tej czynności odstąpić.  
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 Zob. też A. Lipińska-Czajkowska, Zanim kupisz broń…, s. 30.  
36

 Art. 6 ustawy z dnia 10  kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984r. Nr 32, 

poz. 174, z późn. zm.).  
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Zakończenie 
 

W przedmiotowym opracowaniu podjąłem próbę przedstawienia 

administracyjno-prawnych zagadnień posiadania broni palnej w Polsce. Kluczowym 

tematem niniejszego opracowania było omówienie uprawnień i obowiązków 

posiadacza broni palnej.  

Podjęta przeze mnie problematyka nie stanowiła dotąd przedmiotu 

kompleksowego opracowania w doktrynie prawa administracyjnego, rzadko także 

spotykane są inne opracowania, w których zostałyby ujęte wszystkie najistotniejsze 

unormowania prawne dotyczące tej tematyki.  

W opracowaniu tym starałem się przedstawić skomplikowany stan prawny, 

wyrażający się wielką liczbą aktów normatywnych regulujących analizowaną przeze 

mnie problematykę. Wykorzystałem w tym celu liczne unormowania prawne, w tym 

przede wszystkim Konstytucję RP, akty prawne Unii Europejskiej, a także 

kilkadziesiąt ustaw i rozporządzeń dotyczących opisywanego zagadnienia, a także 

innych zagadnień, które przynajmniej w stopniu marginalnym wiążą się z instytucją 

posiadania broni palnej.  

Obserwując ewolucję samej ustawy o broni i amunicji, zasadne wydaje się 

przekonanie, że ustawodawca zmierzał do ograniczenia prawa posiadania broni przez 

osoby fizyczne. W przedwojennym ustawodawstwie pozwolenie na broń wydawane 

było w ramach dyskrecjonalnej kompetencji przez organ szczebla powiatu (starosta). 

Ustawodawstwo powojenne (ustawa z 1961 r. i ustawa z 1999 r.) stoi na stanowisku, 

że wydanie pozwolenia na broń musi być szczegółowo obwarowane. Jest uzależnione 

od zaistnienia i wykazania przez osobę zainteresowaną konkretnych okoliczności 

faktycznych uzasadniających wydanie takiego pozwolenia. Nie jest to już zatem 

uznaniowe rozstrzygnięcie organu, którym w tym wypadku jest komendant 

wojewódzki Policji. Zarówno obowiązujące prawodawstwo, jak i powszechna 

praktyka wykluczają możliwość posiadania broni palnej wyłącznie na „wszelki 

wypadek”, to jest bez konkretnego uzasadnienia związanego z faktem wysoce 

uprawdopodobniającym konieczność użycia tej broni w obronie własnej lub obronie 

innej osoby, bądź dobra chronionego prawem, zasługującego na szczególną ochronę. 
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W moim opracowaniu przydatna okazała się przede wszystkim metoda 

dogmatyczna.  

Reasumując, można stwierdzić, że uprawnienie do posiadania broni palnej nie 

jest w naszym kraju prawem powszechnym, albowiem nie gwarantuje go  

w kategoriach kategorycznych ani Konstytucja RP, ani żaden inny akt prawny rangi 

ustawy. Chociaż opowiadam się za rozszerzeniem dostępu do niektórych rodzajów 

broni palnej, mam tu na myśli broń palną gazową, regulacje zaproponowane przez 

ustawodawcę wydają się uzasadnione, gdyż upowszechnienie dostępu do broni palnej 

samo w sobie nie przyniesie, moim zdaniem, poprawy stanu bezpieczeństwa 

powszechnego obywateli. 
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