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Przedmowa

Posiadanie broni zawsze było w naszym kraju przedmiotem ścisłej regla-
mentacji prawnej, gdyż ustawodawca wychodził z założenia, że powszechny 
dostęp do broni może stać się przyczyną bardzo wielu problemów, w tym 
uszkodzeń ciała i śmierci ludzi. Na pewno niemały wpływ na przyjęcie 
takiego modelu dostępu do broni miały też względy bezpieczeństwa społe-
czeństwa, a także racje polityczne. Postępujący rozwój techniczny nie ominął 
także i produkcji broni. Nie tylko powstały nowe rodzaje broni, ale wiele 
jej odmian utraciło swój dotychczas jedyny charakter, tzn. środka walki. 
Broń stała się również przedmiotem służącym uprawianiu sportu, łowiectwa, 
rekreacji, kolekcjonerstwa. Nie bez znaczenia jest też fakt, że udoskonalane 
i zautomatyzowane procesy produkcyjne wpłynęły na cenę jednostkową 
broni, którą – bez większego uszczerbku dla swojego budżetu – może nabyć 
praktycznie każda osoba, a nie wyłącznie nieliczne jednostki o odpowiednio 
wysokim statusie fi nansowym. Wszystkie te okoliczności zadecydowały 
o stworzeniu takich regulacji prawnych, które godzą wymienione racje. Nie 
da się ukryć, że w naszym kraju nie ma jeszcze zbyt dużego przyzwolenia 
społecznego na powszechny dostęp do broni. Środek ten nadal budzi lęk 
u wielu osób, a szeroko nagłośniane przypadki użycia broni przez młodych 
ludzi w innych krajach lub osoby niezrównoważone psychicznie, wpływa-
ją hamująco na pojawiające się od czasu do czasu propozycje masowego 
dostępu do broni. 

Obecnie w Polsce obowiązuje ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amu-
nicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.), która weszła w życie 
20.3.2000 r., z wyjątkiem przepisu o abolicji (art. 54) obowiązującym już 
od 4.4.1999 r. Określa ona reguły wydawania i cofania pozwoleń na broń, 
nabywania, rejestracji, przechowania, zbywania i deponowania broni i amu-
nicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu 
z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji, jak też zasady posiadania 
broni i amunicji przez cudzoziemców oraz zasady funkcjonowania strzel-
nic. Zastąpiła mocno przestarzałą i powstałą w zupełnie innych warunkach 
społecznych i gospodarczych ustawę z 31.1.1961 r. o broni, amunicji i ma-
teriałach wybuchowych (Dz.U. Nr 6, poz. 43 ze zm.). Na komplet przepisów 
regulujących posiadanie broni i amunicji, oprócz wspomnianej 56-artykuło-
wej ustawy, składają się także 22 rozporządzenia, w których zawarte zostały 
szczegółowe unormowania dotyczące różnych aspektów broni i amunicji. 



Przedmowa

X

Należy także mieć na uwadze treść art. 263 KK, który penalizuje nielegalne 
wyrabianie i handel bronią palną lub amunicją, posiadanie tych przedmiotów 
bez wymaganego zezwolenia, udostępnianie ich osobie nieuprawnionej oraz 
nieumyślne spowodowanie utraty broni palnej bądź amunicji. 

Podkreślenia wymaga to, że w odróżnieniu np. od ustawy zasadniczej 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, prawo posiadania broni palnej 
nie należy w naszym kraju do bezwzględnych praw obywatelskich zagwa-
rantowanych w Konstytucji RP. Gwarancji takich nie dają też unormowa-
nia konwencji międzynarodowych oraz prawo wspólnotowe. Oznacza to, 
że każdy zainteresowany legalnym posiadaniem broni musi indywidualnie 
wystąpić do odpowiednich organów o wydanie mu stosowanego pozwolenia 
na jej posiadanie oraz zarejestrowanie. Musi spełnić określone w ustawie 
kryteria, gdyż interes społeczny wymaga uniemożliwienia dostępu do broni 
palnej osobom niedającym rękojmi jej używania zgodnie z przeznaczeniem 
oraz porządkiem publicznym. Według danych Komendy Głównej Policji, 
w 2008 r. pozwolenie na broń miało 303 119 osób fi zycznych, z czego 18 349 
na broń palną bojową, 123 186 na broń palną myśliwską, 14 131 na broń 
palną sportową, 431 na broń palną sygnałową i alarmową, 175 na przedmioty 
do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej, 162 na kusze, 39 na broń 
białą, 148 646 na broń palną gazową. 

Lektura ustawy z 21.5.1999 r. o broni i amunicji może prowadzić do 
wniosku, że jej przepisy nie są zbyt przejrzyste i zrozumiałe dla każdego. 
Jeśli do tego doda się dużą liczbę regulacji zawartych w rozporządzeniach 
wydanych na podstawie komentowanej ustawy, to trudno dziwić się stosun-
kowo niskiej świadomości prawnej społeczeństwa w tym zakresie. Dlate-
go celem niniejszego komentarza jest pomóc wszystkim zainteresowanym 
w zrozumieniu aktualnie obowiązujących uregulowań w zakresie posiadania 
broni palnej i amunicji. Dla lepszego zrozumienia poruszanych zagadnień 
w wielu miejscach posłużono się orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów 
administracyjnych.  
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