
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
pozwolenia na broń  - wymagane dokumenty 

  
 

WNIOSEK 
 

Pozwolenie na broń palną wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. 
Żołnierz zawodowy  ubiegający się o wydanie pozwolenia na broń palną powinien 
zwrócić się z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń palną adresowanym do 
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego komendanta oddziału Żandarmerii 
Wojskowej, wskazując w nim: 

1) cel, w jakim ma być wydane pozwolenie, 
2) rodzaj broni , o jaką się ubiega, 
3) liczbę egzemplarzy broni 

oraz przedstawienie ważnej przyczyny, która zdaniem osoby ubiegającej się, 
uzasadnia wydanie pozwolenia na podany rodzaj broni, we wskazanej liczbie 
egzemplarzy i w podanym celu w szczególności: 
 

1) dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia: 

 stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. 
 

2)  dla pozwolenia na broń do celów łowieckich: 

 posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów; 

 
3) dla pozwolenia na broń do celów sportowych: 

 udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, 

 posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy  
o broni i amunicji (patent strzelecki), 

 posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego; 
 

4)  dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych: 

 udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem 
jest organizowanie rekonstrukcji historycznych, 

 zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej; 
 

5) dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich: 

 udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze 
kolekcjonerskim; 

 
6) dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych: 

 udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny 
lub wyróżnienia; 

  
7) dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych: 

 posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach 
do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim; 



 udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie 
szkoleń strzeleckich. 

 posiadanie zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na dodatkową pracę 
zarobkową lub prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

 

Żołnierz składający wniosek o wydanie pozwolenia na broń dołącza nw. 
dokumenty: 

1. Wyciąg z rozkazu dowódcy jednostki wojskowej/pododdziału o przydzieleniu 
broni służbowej, lub zaświadczenie tożsamej treści. 

2. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej -  242 zł, tytułem - 
„pozwolenie na broń " na konto podane na stronie właściwego oddziału  ŻW : 

3. Dwa zdjęcia w formacie 3x4 cm – w ubiorze cywilnym. 
4. Kserokopia dowodu osobistego. 
5. Oświadczenie lub zaświadczenie o zameldowaniu. 
6. Inne dokumenty wskazujące na istnienie ważnej przyczyny, uzasadniającej 

wydanie pozwolenia na broń we wskazanym celu.  
 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE 

Żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej zwolnieni są z obowiązku 
złożenia orzeczenia lekarskiego jeśli na podstawie odrębnych przepisów posiadają 
przydzieloną im broń służbową - art. 15 ust. 6 ustawy o broni i amunicji.  

W zamian za to dostarczają stosowne  zaświadczenie  z miejsca pełnienia 
zawodowej służby wojskowej o przydzieleniu broni służbowej. 

Jednocześnie w sytuacji kiedy żołnierz zawodowy z różnych przyczyn nie posiada 
przydzielonej broni służbowej, powinien  przedstawić aktualne badanie lekarskie  
i psychologiczne. 

EGZAMINY 

Zgodnie z przepisami prawa z egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub 
pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił 
Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego  
- w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego 
- w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych 
przepisów (art. 16 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy). 

 

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁATY SKARBOWEJ 

Wykaz niektórych stawek opłat skarbowych w sprawach dot. broni. 

1. Pozwolenie na broń udzielane osobie fizycznej    - 242 zł; 
2. Pozostałe zaświadczenia wydane na wniosek strony 

( w tym zaświadczenia zezwalające na nabycie broni  
i nowe Legitymacje Posiadacza Broni wydane w przypadku  
zagubienia lub zniszczenia starej legitymacji)       - 17 zł; 

3. Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni  
pozbawionej na stałe cech użytkowych        - 82 zł; 

4. Europejska Karta Broni Palnej       - 105 zł. 

Opłaty skarbowe uiszcza się „z góry” – w terminie 3 dni od  złożenia podania  
o wydanie zezwolenia (pozwolenia), złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia lub 
złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w organie 
administracji publicznej. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
/Dz. U. z 2006 r. poz. 1635 ze zm./ „ opłata skarbowa podlega zwrotowi od wydania 
zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty 
nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia)". O zwrot przedmiotowej 
opłaty należy zwrócić się bezpośrednio do w/w organu. 

 


