
Zakup/nabycie/rejestracja/wyrejestrowanie broni  

Dokumentem uprawniającym do nabycia broni palnej jest 
zaświadczenie(promesa) wydane przez właściwego Komendanta Oddziału 
Żandarmerii Wojskowej, ważne bezterminowo. Zaświadczenie wydawane jest na 
wniosek żołnierza  posiadającego stosowne pozwolenie po dostarczeniu dokumentu 
potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej na kwotę 17 zł. Żołnierz zawodowy 
nabywający broń zobowiązany jest  ją zarejestrować w ciągu 5 dni. Rejestracji broni 
dokonuje właściwy komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej  na podstawie 
dowodu nabycia broni – art. 13 ustawy o broni i amunicji.  
 

Niedopełnienie obowiązku rejestracji broni zagrożone jest przez ustawę 
karą aresztu lub grzywny – art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o broni i amunicji.  
Może skutkować cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni – art. 18 ust. 5 pkt 
1 cyt. ustawy. 
 

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej broń palną można nabyć: 
 zawierając umowę kupna - sprzedaży z osobą posiadającą pozwolenie na broń, 
 dokonując zakupu w koncesjonowanym podmiocie gospodarczym prowadzącym 

obrót bronią i amunicją. 
 

Żołnierz zbywający broń i amunicję do tej broni jest obowiązany niezwłocznie 
powiadomić pisemnie o tym fakcie właściwego komendanta oddziału Żandarmerii 
Wojskowej – art. 21 ust. 2 cyt. ustawy. 
 

Niepowiadomienie właściwego organu o zbyciu broni i amunicji innej 
osobie zagrożone jest karą aresztu lub grzywny – art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o broni i amunicji. 
 

 
PRZECHOWYWANIE I NOSZENIE BRONI I AMUNICJI 

 

Posiadacz broni jest zobowiązany przechowywać i nosić broń i amunicję  
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych – art. 32 ust.  
1 ustawy o broni i amunicji. 
 

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
26.08.2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni 
i amunicji (Dz.U. z 2014r. poz. 1224) osoby posiadające broń i amunicję 
na podstawie pozwolenia na broń, są zobowiązane przechowywać broń 
i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy 
S1 według normy PN-EN 14450.Broń w liczbie powyżej 50 egzemplarzy 
i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu spełniającym wymagania 
magazynu broni. 
 

Zgodnie z § 8 cytowanego wyżej rozporządzenia -  Broń palną przeznaczoną 

do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze 

przylegającej do ciała. 



Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe,  
ze względu na jej ilość i wielkość, przenosi się sposób jak najmniej widoczny,  
w kaburze przylegającej do ciała, rozładowaną. 
 

Żołnierz zawodowy , który przechowuje oraz nosi prywatną broń  
i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych 
podlega karze aresztu lub grzywny (art. 51 ust.2 pkt 7 ustawy o broni  
i amunicji) oraz (na mocy art. 18 ust.5 pkt 4 cyt. ustawy) właściwy komendant 
oddziału Żandarmerii Wojskowej  może cofnąć ww. żołnierzowi   pozwolenie 
na posiadanie broni.  
 

Ponadto karze grzywny podlega żołnierz zawodowy, która posiadając 
broń nie ma przy sobie legitymacji posiadacza broni lub europejskiej karty 
broni albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania prywatnej broni 
(art. 51 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy). 
 

 

ZMIANA MIEJSCA POBYTU STAŁEGO 
 

Żołnierz  zawodowy posiadający pozwolenie na broń lub posiadający  broń 
podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest zobowiązany  
w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie,   
w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, komendanta oddziału  
Żandarmerii Wojskowej  właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu – 
art. 26 ustawy z dnia 21.05.1999r. o broni i amunicji.  
 
Żołnierz, który nie dopełnił  powyższego obowiązku podlega karze aresztu 
lub grzywny (art. 51 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy), a także właściwy komendant oddziału 
Żandarmerii Wojskowej  może takiemu żołnierzowi cofnąć pozwolenie na posiadanie 
broni (art. 18 ust. 5 pkt 3 cyt. ustawy). 
 

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 lub Żandarmerię Wojskową – art. 25 ustawy o broni 
i amunicji.  
 

Naruszenie powyższego przepisu zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 cyt. 
ustawy zagrożone jest karą aresztu lub grzywny, jak również skutkuje 
cofnięciem pozwolenia na posiadanie broni – art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o broni 
i amunicji. 
 

 

 

COFNIĘCIE POZWOLENIA NA BROŃ – ZBYCIE, ZŁOŻENIE BRONI DO 
DEPOZYTU 

 
Żołnierz zawodowy, która utracił uprawnienia do posiadania broni lub któremu 

unieważniono kartę rejestracyjną  broni pneumatycznej, jest - zgodnie z art. 22 ust. 1 



ustawy o broni i amunicji – obowiązany niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej 
broni. Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego 
do obrotu bronią i amunicją lub osobie posiadającej pozwolenie na ten sam rodzaj 
broni. Za wykonanie powyższego obowiązku uważa się również pozbawienie broni 
cech użytkowych. 
 

Żołnierzowi zawodowemu, któremu cofnięto pozwolenie na broń, 
dopuszczenie do posiadania broni lub któremu unieważniono kartę rejestracyjną 
broni, jest zobowiązany 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 komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. 
  

Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć do depozytu 

Żandarmerii Wojskowej. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi 

przeszkody do jej zbycia. Depozyty prywatnej broni i amunicji żołnierzy zawodowych 

są prowadzone przez terenowe oddziały Żandarmerii Wojskowej. 

 

Do przekazania broni i amunicji do depozytu Żandarmerii Wojskowej  
zobowiązany jest również żołnierz , która wszedł w posiadanie broni i amunicji 
po osobie zmarłej oraz jest znalazca broni i amunicji. 
 

Prywatna broń lub amunicja żołnierzy zawodowych może być przyjęta celem 
jej zniszczenia. Koszty związane z przechowywaniem oraz oceną stanu 
technicznego wykonaną w momencie składania broni do depozytu, broni przyjętej 
celem jej zniszczenia, ponosi oddział Żandarmerii Wojskowej. 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami koszty związane z deponowaniem broni  
i amunicji ponosi:  

1) osoba, która utraciła prawo do jej posiadania, a nie zbyła jej w terminie 30 dni  
i zdeponowała ją w oddziale Żandarmerii Wojskowej - po upływie roku 
od złożenia broni lub amunicji w depozycie; 

2) osoba, która utraciła prawo do jej posiadania a broń znajdowała 
się w depozycie po uprzednim odebraniu przez uprawniony organ 
w przypadkach określonych w ustawie – po upływie roku od momentu utraty 
uprawnień do posiadania broni.  

3) osoba, która weszła w jej posiadanie po osobie zmarłej - po upływie roku  
od złożenia broni lub amunicji w depozycie. 
 
Aktualnie opłata ta wynosi 2,42 zł za dobę za każdy egzemplarz 

deponowanej broni. Opłatę należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy 
najpóźniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu. 
 
 

UBYCIE DO REZERWY ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO 
 

W związku z ubyciem do rezerwy żołnierz zawodowy powinien powiadomić 
pisemnie komendanta właściwego oddziału Żandarmerii Wojskowej o tym fakcie. 
 



Na chwilę obecną nie ma przepisu jednoznacznie nakazującego informowania 
żandarmerii  o ubyciu do rezerwy. Jednak ze względu na zmianę organu wydającego 
/cofającego pozwolenie na broń, leży to w interesie posiadacza broni.  

Po ubyciu żołnierza zawodowego do rezerwy, dokumentacja posiadacza broni 
zostaje przekazana do właściwego organu Policji który to będzie od tej pory 
rozpatrywał wszystkie wnioski posiadacza broni.   

 

 


