
 

Druk nr 3499-A
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja  

 

 
D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy 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 3388). 

 

Sejm na 78. posiedzeniu w dniu 24 listopada 2010 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3499 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na  

posiedzeniu w dniu 24 listopada 2010 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

 

1) w art. 1 w zmianie 2 ust. 2 w art. 5 nadać brzmienie: 
„2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z 

komorą nabojową, zamek, suwadło, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.”; 
- KP PO 

- odrzucić 
Uwaga: przyjęcie poprawki pkt 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki pkt 2. 
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2) w art. 1 w zmianie 2 ust. 2 w art. 5 nadać brzmienie: 
„2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z 

komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy, wykazujące 
sprawność i funkcjonalność techniczną, pozwalające na bezpośrednie ich 
wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.”; 

- KP SLD 
- odrzucić 

 

3) w art. 1 w zmianie 2 w art. 5 po ust. 2 dodać ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Istotnymi częściami amunicji są: pociski wypełnione materiałami wybuchowymi, 

chemicznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi 
substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu, spłonki inicjujące 
spalanie materiału wybuchowego i materiał wybuchowy służący do miotania.”; 

- KP PO 
- odrzucić 

 

4) w art. 1 po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zabronione jest dokonywanie przeróbek broni zmieniających jej rodzaj, kaliber 
lub przeznaczenie, a w szczególności przerabianie broni przystosowanej 
wyłącznie do amunicji wypełnionej chemicznymi środkami obezwładniającymi 
lub do amunicji ślepej, dostosowujące ją do wystrzelenia pocisku z lufy albo z 
elementu zastępującego lufę w wyniku działania sprężonych gazów 
powstających na skutek spalania materiału wybuchowego.”;”; 

- KP PO 
- odrzucić 

 

5) w art. 1 po zmianie 2 dodać nową zmianę w brzmieniu: 
„...) w art. 6a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych, zwane dalej 
„pozbawieniem cech użytkowych”, rozumie się pozbawienie cech użytkowych 
wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania 
sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału wybuchowego, 
nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją 
zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a 
przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych 
nie było możliwe.”;”; 

- KP PO 
- odrzucić 
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6) w art. 1 zmianie 3 nadać brzmienie: 
„3) w art. 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W rozumieniu ustawy bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która   

miota,   jest   przeznaczona   do   miotania   lub   może   być przystosowana  do  
miotania  jednego  lub  większej  liczby  pocisków  lub substancji w wyniku 
działania materiału wybuchowego.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. W rozumieniu ustawy za dający się przystosować do miotania jednego lub 

większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału 
wybuchowego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub 
materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony w celu 
miotania.”, 

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
„2. W rozumieniu ustawy bronią palną sygnałową jest urządzenie wielokrotnego 

użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek 
spalania materiału wybuchowego, jest zdolne do wystrzelenia z lufy o kalibrze 
nie mniejszym niż 25 mm substancji w postaci ładunku pirotechnicznego celem 
wywołania efektu wizualnego lub akustycznego. 

3. W rozumieniu ustawy bronią palną alarmową jest urządzenie wielokrotnego 
użycia, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek 
spalania materiału wybuchowego, wywołuje efekt akustyczny, a wystrzelona z 
lufy lub elementu ją zastępującego substancja razi cel na odległość nie większą 
niż 1 metr.”; 

- KP PO 
- odrzucić 

 

7) w art. 1 zmianie 5 nadać brzmienie: 
„5) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1.Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca 
nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa 
publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.  

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; 
9) rekreacyjnych. 
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3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: 
1) stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia  - 

dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej oraz mienia; 
2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów  - dla pozwolenia na broń do celów 
łowieckich; 

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

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

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

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

7) posiadanie  uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do 
prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane 
zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń 
strzeleckich – dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych; 

8) udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze 
wychowawczym lub patriotyczno-obronnym – dla pozwolenia na broń 
do celów rekreacyjnych. 

4. Pozwolenie na broń uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni 
i amunicji do niej: 

1) do celów ochrony osobistej:  
a) broni palnej:  bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów 

lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 
mm, 

b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w 
obwodzie przekraczającej 10 mA, 

c) miotaczy gazu obezwładniającego; 
2) do celów ochrony  osób lub mienia:  

a) broni, o której mowa w pkt 1,  
b) pistoletów sygnałowych ,  
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm, 
d) strzelb powtarzalnych  o kalibrze wagomiarowym 12,  
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62mm; 

3) do celów łowieckich - broni dopuszczonej do wykonywania polowań 
na podstawie odrębnych przepisów, 
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4) do celów sportowych - broni palnej:  
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm, 
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 

mm, 
c) gładkolufowej, 
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu 

czarnego (dymnego); 
5) do celów szkoleniowych - broni, o której mowa w pkt 1- 4; 
6) do celów rekonstrukcji historycznych - broni alarmowej albo innej 

broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie 
amunicją ślepą, w tym samoczynnej;  

7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych -  broni, o której mowa 
w pkt 1 - 6, z wyłączeniem broni szczególnie niebezpiecznej; 

8) do celów rekreacyjnych – broni palnej bocznego zapłonu, o kalibrze 
do 6 mm.  

5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 10 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; 
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. 
6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci: 

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

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

3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem 
wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem 
amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej. 

7. Właściwy organ Policji 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.”; 

- KP SLD 
- przyjąć 
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8) w art. 1 w zmianie 6 dotyczącej art. 10a lit. a nadać brzmienie: 
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa 
polskiego lub podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, osobom 
wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania 
broni właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej.”;”; 

- KP PO 
- przyjąć 

 
9) w art. 1 w zmianie 6 dotyczącej art. 10a w lit. b w ust. 5 po pkt 6 dodać pkt 7 i 8 w 

brzmieniu: 
„7) wpisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w 

szczególności pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium; 
8) oświadczeniach, o których mowa w załączniku II lit. f dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179.5 z 
8.07.2008).”;  

- KP PO 
- przyjąć 

 

10) w art. 1 zmianie 9 nadać brzmienie: 
„9) w art. 15 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu na karę pozbawienia wolności za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo za nieumyślne 
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z 
miejsca zdarzenia.”; 

- KP SLD 
- odrzucić 

 
Uwaga: ewentualne przyjęcie niektórych poprawek spowoduje zmianę numeracji 

przepisów ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia  24 listopada 2010 r. 
   
   
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 

 /-/ Stanisław Wziątek /-/ Marek Biernacki  



Minister granicznych
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