
Broń – podstawowe zasady postępowania 

W oparciu o obowiązujące przepisy (marzec 2022 r) przypominamy podstawowe zasady 

postępowania z bronią myśliwską. 

Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni. 
Myśliwy jest obowiązany do 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 wychodzenia z niego i w innych podobnych okolicznościach - 
niezależnie od tego, czy broń jest załadowana, czy rozładowana. 

 

Kupno broni 

➢ Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia 

na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu 

zainteresowanej osoby komendanta wojewódzkiego Policji. 

 

➢ 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. 

 

➢ Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach łowieckich. 
 

➢ Za ważną przyczynę, o której mowa wyżej uważa się w szczególności posiadanie 
uprawnień do wykonywania polowania. 

 
➢ Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa 

się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. 
 

➢ Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie 
uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i 
amunicji do tej broni. 

 
➢ Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. 

 
➢ Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji 

posiadacza broni 
 

➢ Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń przedstawia 
właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że 
nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o broni i amunicji, i 
potwierdzające, że może dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i 
psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku. 

 
➢ Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, 

poświadcza uprzednią zgodę przewozową. 

 

 

 



Broń wyposażona w tłumik 

➢ Broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem 
tłumika huku, posiadanej na podstawie pozwolenia na broń do celów łowieckich, można 
używać wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na 
podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt. 

 
 

Przechowywanie broni 

➢ Broń i amunicję należy przechowywać i nosić w sposób uniemożliwiający dostęp do nich 

osób nieuprawnionych. 

➢ Osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 
10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji , przechowują broń i amunicję w urządzeniach 
spełniających wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450. 

➢ Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu łowieckim obowiązana jest raz na 

5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o 

których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji.  

 

Zmiana miejsca zamieszkania 

➢ Osoba posiadająca pozwolenie 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 właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu. 

 

Przemieszczanie broni 

➢ W rozumieniu ustawy o broni i amunicji noszenie broni oznacza każdy sposób 

przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. 

 

➢ Przewożenie broni i amunicji 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. 
 

 
➢ Przewożenie broni i amunicji w kabinach pasażerskich statków powietrznych przez osoby 

inne niż specjalnie do tego upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jest zakazane. 
 

➢ Dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących 

usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi. 

 

 

➢ 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. 

 

➢ Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach. 
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➢ W środkach transportu publicznego, służących do przewozu pasażerów, broń przewozi się 

w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych. 

 

➢ Amunicję przewozi się środkami transportu publicznego przy zachowaniu niezbędnych 

wymogów bezpieczeństwa, wykluczających możliwość przypadkowej eksplozji, w ilości 

uzasadnionej potrzebami osoby przewożącej. 

 

 

➢ Amunicję przewozi się w opakowaniach fabrycznych przeznaczonych do sprzedaży 
detalicznej lub w pudełkach i pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę 
naboju. 
 

➢ Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego powinny być 
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. 
 

 
➢ 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. 

 

Przewóz broni za granicę 

➢ Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody właściwego 
organu Policji. Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku wydania Europejskiej 
karty broni palnej, uprawniającej do wwozu broni na terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej. 

 

➢ Przywóz broni i amunicji, z państw niebędących państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej, przez obywateli polskich wymaga uprzedniego wydania zaświadczenia przez 

właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te przekraczając zewnętrzną granicę 

Unii Europejskiej, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi 

celnemu przywozu broni i amunicji. 

 

 

Broń na polowaniu 

➢ Broń palną przeznaczoną do celów łowieckich w obwodach łowieckich nosi się w czasie 
polowania w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 
października 1995 r. - Prawo łowieckie.  

 
➢ Przy przechodzeniu, przejeżdżaniu lub przebywaniu w obwodzie łowieckim, w którym 

myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, przy korzystaniu z publicznych 
środków lokomocji oraz w czasie przebywania na terenie miast i osiedli broń myśliwego 
musi być rozładowana i znajdować się w futerale. 
 

 
➢ Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane, albo poruszaniu się 

pojazdem, w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie, broń powinna być 
rozładowana. 
 

➢ Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować dopiero po zajęciu stanowiska przed 
pierwszym pędzeniem. 



 

 
➢ Na polowaniu zbiorowym między pędzeniami myśliwy musi usunąć naboje z komór 

nabojowych przed zejściem ze stanowiska (amunicja może znajdować się w magazynku 
dołączonym do broni, w przypadku poruszania się pojazdem należy usunąć amunicję także 
z dołączonego do broni magazynka). Ponowne wprowadzenie nabojów do komór 
nabojowych może nastąpić dopiero po zajęciu stanowiska w następnym pędzeniu. 
 

➢ Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska, myśliwy musi broń 
rozładować (usunąć amunicję z komór nabojowych oraz z dołączonego do broni 
magazynka). 
 

 
➢ Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty, 

wchodzenia i schodzenia z ambony oraz podczas przerw w polowaniu, podczas których 
broń nie jest odkładana, myśliwy musi usunąć naboje z komór nabojowych. 
 

➢ W czasie poruszania się w terenie nierównym, zakrzewionym, grząskim, śliskim, w 
głębokim śniegu, w momencie karcenia psa lub odbierania od niego aportu, troczenia 
ptactwa broń musi być zabezpieczona przed możliwością oddania strzału. 

➢ Odłożona w czasie przerw w polowaniu broń musi być rozładowana, znajdować się w 
pobliżu i w polu widzenia myśliwego oraz być zabezpieczona przed upadkiem. 

 

Broń na strzelnicy 

➢ Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi 

komorami nabojowymi, bez pasów i pokrowców.  

 

➢ 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. 

 

 

➢ Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie. 
 

➢ Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i 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. 
 
 

Użyczenie broni 

➢ Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz 

amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń 

wydane w celach łowieckich lub sportowych. Wskazane jest sporządzenie pisemnej 

umowy użyczenia co zdecydowanie ułatwia rozwiązanie wątpliwości w przypadku 

jakichkolwiek zdarzeń z użyczoną bronią. 

 



Zbycie broni 

➢ Dopuszcza się zbywanie broni i amunicji do tej broni pomiędzy osobami posiadającymi 
pozwolenie na ten sam rodzaj broni. 
 

➢ Zbywający broń i amunicję do tej broni obowiązany jest niezwłocznie powiadomić 
pisemnie o tym fakcie właściwy organ Policji. 

 

Broń pozbawiona cech użytkowych 

➢ Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty 

rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu 

na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby komendanta wojewódzkiego Policji. 

➢ 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. 

➢ Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została 

pozbawiona cech użytkowych, oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej 

cech użytkowych są Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, „CLKP”, oraz 

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia „WIT”. 

 

Zdarzenia nadzwyczajne 

Utrata członkostwa w PZŁ 

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

faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Z powyższego wynika, że w 

przypadku utraty członkostwa w PZŁ policja cofa pozwolenie na broń.  

 

Przemieszczanie z bronią pod wpływem alkoholu 

➢ Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie 
wydano przemieszcza się z bronią znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka 
odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego. 

 

Utrata uprawnień do posiadania broni 
 

➢ Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni jest obowiązana niezwłocznie zbyć 
broń i amunicję do tej broni. 
 

➢ Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu 
bronią. 
 

➢ Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do 
depozytu właściwego organu Policji. 
 

➢ Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do ich zbycia. 

 

 



 

Wypadek z użyciem broni 

➢ Jeżeli nieszczęśliwy wypadek na polowaniu zbiorowym powstał w związku z użyciem broni, 

prowadzący polowanie jest obowiązany odebrać i zabezpieczyć broń sprawcy i 

poszkodowanego. 

 

Utrata broni 

➢ 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 

 

Użycie broni do celów niełowieckich 

➢ Przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego zwierząt, z nakazu wydanego na podstawie 

przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

stosuje się odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach określone 

w szczegółowych warunkach wykonywania polowania.  

 

Śmierć posiadacza broni 

➢ Koszty związane z deponowaniem broni i amunicji ponosi osoba deponująca, która weszła 
w jej posiadanie po osobie zmarłej. 

 
➢ Spadkobierca nie mający pozwolenia na broń winien wezwać policję w celu odbioru broni. 

Broń po zmarłym do depozytu może dostarczyć także inna osoba posiadająca pozwolenie 
na broń tego samego rodzaju. 

➢ W przypadku braku dostępu do kluczy od szafy, w której przechowywana jest broń 
zmarłego szafę powinien otworzyć fachowiec pod nadzorem policji. 

 

 

SKŁADANIE BRONI PALNEJ DO DEPOZYTU W WYDZIALE 

POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KWP 

Obowiązek złożenia broni palnej i amunicji do depozytu nałożony jest na: 

 

➢ Osobę, która utraciła prawo do posiadania broni palnej - jeżeli broń nie została 

zbyta w terminie 30 dni. 

 

➢ Osobę, która weszła w posiadanie broni po osobie zmarłej. 

 

 

➢ Cudzoziemców, posiadających pozwolenie na przywóz i wywóz broni i amunicji na 

podstawie zaświadczenia wystawionego przez właściwego konsula Rzeczpospolitej 

Polskiej - jeżeli upłynął termin ważności zaświadczenia 

 



➢ Cudzoziemców niebędących obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienionych w 

art. 39 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, nabywających na terenie Polski broń lub 

amunicję - w przypadku niedotrzymania terminu określonego w zgodzie na wywóz 

broni i amunicji 

 

➢ Osoba składająca broń i amunicję do depozytu z wyjątkiem znalazcy tej broni i 

amunicji może wyrazić zgodę na jej zniszczenie. 

 

➢ Przyjęcie broni i amunicji do zniszczenia dokonuje się na podstawie: pisemnego       

wniosku o zniszczenie broni i amunicji. 

 

➢ Zniszczenie broni i amunicji dokonywane jest nieodpłatnie.  

 

➢ Koszty zdeponowania broni reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych 

zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii 

Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w 

depozycie (Dz. U. z 2004 r., nr. 152 poz. 1609). 

• Za przechowywanie broni oraz amunicji w depozycie pobierana jest opłata w 

wysokości 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń osobie fizycznej za każdą dobę 

przechowywania. 

• Opłata pobierana jest od każdego egzemplarza broni. 

 

 

Cytowane przepisy: 

USTAWA O BRONI I AMUNICJI tj. z dnia 15 maja 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 
955) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W SPRAWIE 
PRZECHOWYWANIA, NOSZENIA ORAZ EWIDENCJONOWANIA BRONI I 
AMUNICJI z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1224) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 
ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE 
PRZEWOŻENIA BRONI I AMUNICJI ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
z dnia 10 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 390) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W 
SPRAWIE WZORCOWEGO REGULAMINU STRZELNIC z dnia 15 marca 2000 
r. (Dz.U. Nr 18, poz. 234) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH 
WARUNKÓW WYKONYWANIA POLOWANIA I ZNAKOWANIA TUSZ z dnia 23 
marca 2005 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 548) 
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