
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym

(druk nr 1128)

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O BRONI I AMUNICJI ORAZ

USTAWY O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ,

AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM

LUB POLICYJNYM (Dz. U. Nr 38, poz. 195)

Art. 1.
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:

UWAGA: pkt 1-8 pominięto
9) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Dopuszcza się nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków
porozumiewania się na odległość.

2. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub
amunicję do tej broni w sposób, o którym mowa w ust. 1, przed
wydaniem broni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy mającemu
miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 – w przypadku gdy

nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uprzednią zgodę przewozową – w przypadku gdy nabywca posiada
miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a
transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji;

3) upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju
oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane
przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień
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osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub
stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli
upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną
Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.
U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) – w przypadku gdy nabywca
posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego
państwa niż określone w pkt 1 i 2;

4) upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju
oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż broń palna, zalegalizowane
przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień
osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub
stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli
upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną
Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. – w
przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę
na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zbywca wypełnia zgodę
przewozową i przedkłada ją do poświadczenia organowi, o którym mowa
w art. 43 ust. 6.”;

<9a) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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.”;>

10) w art. 15:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„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.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10

ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu
organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których
mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub
psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.”;
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11) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;”;

12) w art. 18:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których
mowa w art. 10 ust. 7;”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„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.”;

13) w art. 19:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„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.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Broń oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 1a, niezwłocznie

przekazuje się do depozytu właściwemu organowi Policji albo Żandarmerii
Wojskowej.

  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.”;

14) w art. 23 w ust. 1:
[a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Policja lub Żandarmeria Wojskowa – w przypadku przejęcia jej do
depozytu, w trybie określonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust.
2, oraz przekazania do depozytu przez znalazcę;”,]

<a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Policja lub Żandarmeria Wojskowa - w przypadku przejęcia jej do

depozytu, w trybie określonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art.
36 ust. 3, oraz przekazania do depozytu przez znalazcę;”,>

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoba deponująca ją w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5,

art. 43 ust. 5 oraz w art. 54.”;
UWAGA: pkt 15-23 pominięte.


