DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r.
Pozycja 213
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wywozu z tego terytorium oraz przewozu przez nie broni i amunicji, wzorów zaświadczeń nabycia broni
lub amunicji przez cudzoziemców oraz obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą,
oraz wzoru zgody na wywóz broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór:
1) zaświadczenia uprawniającego do przewozu broni i amunicji przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący
załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) zaświadczenia uprawniającego do przywozu przez obywateli polskich broni i amunicji, stanowiący załącznik nr 2 do
rozporządzenia;
3) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu
za granicę przez cudzoziemca, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) zaświadczenia uprawniającego do przywozu broni i amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu
za granicę, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
broni i amunicji przez cudzoziemca, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń i uprawniającego do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
broni i amunicji, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni lub amunicji, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) zgody na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki
 inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
M
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U.
Nr 248, poz. 1491).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108
oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r.
w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 18, poz. 235), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 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 (Dz. U. Nr 38, poz. 195 i Nr 51, poz. 263).
1)
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 20 lutego 2012 r. (poz. 213)

Załącznik nr 1

WZ R

WZÓR

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w ………………………………..

……………………………….
(miejscowość i data)

Zaświadczenie
uprawniające do przewozu broni i amunicji przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
(na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)………………………., obywatel(ka) ……………………….., urodzony(-na) ………..…….....
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

(data, rrrr-mm-dd)

w …………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości ………………….………,
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w ………………………………. jest uprawniony(-na) do przewozu przez
(adres zamieszkania)

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ……………..……… sztuk broni i ………………….. sztuk
(liczba)

amunicji.

(liczba)

Opis broni i amunicji:
Broń:
Lp.

1
Łącznie
……. szt.
broni
Amunicja:

Rodzaj

Nazwa,
marka

2

3

Kaliber,
nabój,
rok produkcji
(gdy jest znany)
4

Seria
i numer

Inne cechy
identyfikacyjne

5

6

Lp.

Kaliber
(rodzaj naboju, wzór naboju)

Liczba

1

2

3

Łącznie ……… szt.
amunicji
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Deklarowana data wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i miejsce przekroczenia granicy:

1.
2.

Deklarowana data wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i miejsce przekroczenia granicy:
1.
2.
Dokument(y) uprawniający(-ce) do posiadania broni:
1.
2.

(pieczęć i podpis)

Potwierdzenie przekroczenia granicy*

*Dotyczy przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami niebędącymi członkami Unii
Europejskiej.

Ob ja śn i en ia :
1.
2.

Zaświadczenie może być wypełnione komputerowo lub maszynowo.
Liczbę pozycji w tabeli zawierającej opis broni i amunicji dostosowuje się do liczby i rodzaju broni
i amunicji.
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Załącznik nr 2

WZÓR

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w ………………………………

……………………………….
(miejscowość i data)

Zaświadczenie

uprawniające do przywozu przez obywateli polskich
broni i amunicji
(na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)
Pan(i)……………………………………………., urodzony(-na) ………..……….…………….…....
(imię i nazwisko)

(data, rrrr-mm-dd)

w ………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości .....………………………...,
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w ………………………..………………………. jest uprawniony(-na) do przywozu
(adres zamieszkania)

z …………………………………… na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej …….…….. sztuk broni
(nazwa państwa)

(liczba)

i ………………….. sztuk amunicji.
(liczba)

Opis broni i amunicji:
Broń:
Lp.

1
Łącznie
……. szt.
broni
Amunicja:

Rodzaj

Nazwa,
marka

2

3

Kaliber,
nabój,
rok produkcji
(gdy jest znany)
4

Seria
i numer

Inne cechy
identyfikacyjne

5

6

Lp.

Kaliber
(rodzaj naboju, wzór naboju)

Liczba

1

2

3

Łącznie ……… szt.
amunicji
Deklarowana data przywozu:

(pieczęć i podpis)
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Pouczenie
Osoby nieposiadające pozwolenia na broń są obowiązane złożyć niezwłocznie przywiezioną broń
do depozytu właściwego organu celnego, a także w terminie 14 dni od dnia przywozu broni
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na broń (art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji).
Osoby posiadające pozwolenie powinny zarejestrować broń we właściwym organie Policji, w terminie
5 dni od dnia przekroczenia granicy.

Ob ja śn i en ia :
1.
2.

Zaświadczenie może być wypełnione komputerowo lub maszynowo.
Liczbę pozycji w tabeli zawierającej opis broni i amunicji dostosowuje się do liczby i rodzaju broni
i amunicji.


Dziennik Ustaw

–6–

Poz. 213
Załącznik nr 3

WZÓR

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w ………………………………

……………………………….
(miejscowość i data)

Zaświadczenie

uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę przez cudzoziemca*
(art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)……………………., obywatel(ka) ……………………….., urodzony(-na) ………..…….........
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

(data, rrrr-mm-dd)

w …………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości ………………………….,
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

jest uprawniony(-na) do przywozu z ....................................... na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(nazwa państwa)

lub wywozu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej ………..… sztuk broni i ………… sztuk amunicji.
(liczba)

(liczba)

Opis broni i amunicji:
Broń:
Lp.

Rodzaj

Nazwa,
marka

2

3

1
Łącznie
……. szt.
broni
Amunicja:

Kaliber,
nabój,
rok produkcji
(gdy jest znany)
4

Seria
i numer

Inne cechy
identyfikacyjne

5

6

Lp.

Kaliber
(rodzaj naboju, wzór naboju)

Liczba

1

2

3

Łącznie ……… szt.
amunicji
Cel przywozu:
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Deklarowana data przyjazdu:
Deklarowana data wyjazdu:

(pieczęć i podpis)

Potwierdzenie przekroczenia granicy**

* Uprawnione do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu są następujące kategorie osób:
− członkowie misji dyplomatycznych, członkowie urzędów konsularnych, osoby zrównane z nimi na
podstawie porozumień międzynarodowych – w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych,
kolekcjonerskich lub pamiątkowych,
− cudzoziemcy, którym broń i amunicja są niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji
dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji
międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających
z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.
** Dotyczy przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami niebędącymi członkami Unii
Europejskiej.

Pouczenie
Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w okresie do
30 dni od dnia ich przywozu.

Ob ja śn i en ia :
1.
2.

Zaświadczenie może być wypełnione komputerowo lub maszynowo.
Liczbę pozycji w tabeli zawierającej opis broni i amunicji dostosowuje się do liczby i rodzaju broni
i amunicji.
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Załącznik nr 4

WZÓR

Konsul Rzeczypospolitej Polskiej
w ………………………………

……………………………….
(miejscowość i data)

Zaświadczenie

uprawniające do przywozu broni i amunicji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę*
(art. 42 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i) ………………………., obywatel(ka) ……………………….., urodzony(-na) ....………..……..
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

(data, rrrr-mm-dd)

w …………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości ………………………….,
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

jest uprawniony(-na) do przywozu z ………………………… na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(nazwa państwa)

lub wywozu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej ………….. sztuk broni i ………… sztuk amunicji.
(liczba)

(liczba)

Opis broni i amunicji:
Broń:
Lp.

Rodzaj

Nazwa,
marka

2

3

1

Kaliber,
nabój,
rok produkcji
(gdy jest znany)
4

Seria
i numer

Inne cechy
identyfikacyjne

5

6

Łącznie
……. szt.
broni
Amunicja:
Lp.

Kaliber
(rodzaj naboju, wzór naboju)

Liczba

1

2

3

Łącznie ……… szt.
amunicji
Cel przywozu:
Deklarowana data przyjazdu:
Deklarowana data wyjazdu:

(pieczęć i podpis)
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Potwierdzenie przekroczenia granicy**

* Uprawnieni do uzyskania zaświadczenia są cudzoziemcy oraz obywatele polscy mający miejsce stałego pobytu
za granicą przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywożący i wywożący:
− broń odpowiadającą celom łowieckim mającą służyć do polowań i amunicję do niej,
− broń i amunicję do niej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia
broni, lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez,
− broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych.
** Dotyczy przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej z państwami niebędącymi członkami Unii
Europejskiej.

Pouczenie
Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w okresie do
30 dni od dnia ich przywozu.
W okresie ważności zaświadczenia można na jego podstawie nabywać amunicję do broni określonej
w tym zaświadczeniu.

Ob ja śn i en ia :
1.
2.

Zaświadczenie może być wypełnione komputerowo lub maszynowo.
Liczbę pozycji w tabeli zawierającej opis broni i amunicji dostosowuje się do liczby i rodzaju broni
i amunicji.
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Załącznik nr 5

WZÓR

……………………………

Komendant Wojewódzki Policji
w ………………..

(miejscowość i data)

Zaświadczenie

zastępujące pozwolenie na broń i uprawniające do wywozu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji przez cudzoziemca*
(art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)

Pan(i)………………………., obywatel(ka)……………………….., urodzony(-na) …..……..……..
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

(data, rrrr-mm-dd)

w …………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości ………………………….,
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w ……………………………………………… jest uprawniony(-na) do posiadania
(adres zamieszkania)

niżej wymienionej broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę wraz
z amunicją.
Opis broni i amunicji:
Broń:
Lp.

1

Rodzaj

Nazwa,
marka

2

3

Kaliber,
nabój,
rok produkcji
(gdy jest znany)
4

Seria
i numer

Inne cechy
identyfikacyjne

5

6

Łącznie
……. szt.
broni
Amunicja:
Lp.

Kaliber
(rodzaj naboju, wzór naboju)

Liczba

1

2

3

Łącznie ……… szt.
amunicji
Deklarowana data wyjazdu:

(pieczęć i podpis)
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* Uprawnione do przywozu broni i amunicji oraz jej wywozu są następujące kategorie osób:
− członkowie misji dyplomatycznych, członkowie urzędów konsularnych, osoby zrównane z nimi na
podstawie porozumień międzynarodowych – w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych,
kolekcjonerskich lub pamiątkowych,
− cudzoziemcy, którym broń i amunicja są niezbędne do wykonywania czynności związanych z ochroną misji
dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw organizacji
międzynarodowych, członków oficjalnych delegacji zagranicznych, a także do innych celów wynikających
z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.

Pouczenie
Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty jego wydania.

Ob ja śn i en ia :
1.
2.

Zaświadczenie może być wypełnione komputerowo lub maszynowo.
Liczbę pozycji w tabeli zawierającej opis broni i amunicji dostosowuje się do liczby i rodzaju broni
i amunicji.
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Załącznik nr 6

WZÓR

…….…………………………
(miejscowość i data)

Komendant Wojewódzki Policji
w ……….……..

Zaświadczenie

zastępujące pozwolenie na broń i uprawniające do wywozu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji*
(art. 42 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)
Pan(i) ………………………., obywatel(ka) ……………………….., urodzony(-na) ...………..……..
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

(data, rrrr-mm-dd)

w …………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości ………………………….,
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w …………………………………………….... jest uprawniony(-na) do posiadania
(adres zamieszkania)

niżej wymienionej broni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej wywozu za granicę wraz
z amunicją.
Opis broni i amunicji:
Broń:
Lp.

1

Rodzaj

Nazwa,
marka

2

3

Kaliber,
nabój,
rok produkcji
(gdy jest
znany)
4

Seria
i numer

Inne cechy
identyfikacyjne

5

6

Łącznie
……. szt.
broni
Amunicja:
Lp.

Kaliber
(rodzaj naboju, wzór naboju)

Liczba

1

2

3

Łącznie
……… szt.
amunicji
Cel przywozu:
Deklarowana data wyjazdu:

(pieczęć i podpis)
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* Uprawnieni do uzyskania zaświadczenia są cudzoziemcy oraz obywatele polscy mający miejsce stałego pobytu
za granicą przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywożący i wywożący:
− broń odpowiadającą celom łowieckim mającą służyć do polowań i amunicję do niej,
− broń i amunicję do niej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia
broni, lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich imprez,
− broń sygnałową, jeżeli stanowi ona stałe wyposażenie jednostek pływających i statków powietrznych.

Pouczenie
Zaświadczenie zastępuje pozwolenie na broń i uprawnia do wywozu broni i amunicji w okresie nie
dłuższym niż 30 dni od daty jego wydania.
W okresie ważności zaświadczenia można dokonywać na jego podstawie zakupów amunicji do broni
określonej w tym zaświadczeniu.

Ob ja śn i en ia :
1.
2.

Zaświadczenie może być wypełnione komputerowo lub maszynowo.
Liczbę pozycji w tabeli zawierającej opis broni i amunicji dostosowuje się do liczby i rodzaju broni
i amunicji.
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Załącznik nr 7

WZÓR

Komendant Wojewódzki Policji
w …………..

Zaświadczenie

uprawniające do nabycia broni lub amunicji
(art. 43 ust. 1 pkt 1 i ust. 14 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)
Pan(i)………………..………, obywatel(ka) …………….......urodzony(-na) ..………..……….……..
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

(data, rrrr-mm-dd)

w …………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości ………………………….
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w ……..…..………………………………………………..... uzyskał(a) pozwolenie
(adres zamieszkania)

na nabycie ……………... egzemplarzy broni …………….………… i …….………… sztuk amunicji.
(liczba)

(rodzaj broni)

(liczba)

(pieczęć i podpis)
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Poz. 213
Załącznik nr 8

WZÓR

………………………

Komendant Wojewódzki Policji
w ………..……..

(miejscowość i data)

Zgoda
na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni lub amunicji

(na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 14 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji)
Pan(i)………………………., obywatel(ka) ……………………….., urodzony(-na) ...………..……..
(imię i nazwisko)

(nazwa państwa)

(data, rrrr-mm-dd)

w …………………………, legitymujący(-ca) się dokumentem tożsamości …………………..…….,
(miejsce urodzenia)

(rodzaj, seria i numer dokumentu)

zamieszkały(-ła) w ………………………………………..… uzyskał(a) zgodę na wywóz z terytorium
(miejsce zamieszkania)

Rzeczypospolitej Polskiej …..……………… sztuk broni lub ……………………… sztuk amunicji.
(liczba)

Opis broni i amunicji:
Broń:
Lp.
Rodzaj

1
Łącznie
……. szt.
broni
Amunicja:

2

Nazwa,
marka
3

(liczba)

Kaliber,
nabój,
rok produkcji
(gdy jest znany)
4

Seria
i numer

Inne cechy
identyfikacyjne

5

6

Lp.

Kaliber
(rodzaj naboju, wzór naboju)

Liczba

1

2

3

Łącznie ………szt.
amunicji

(pieczęć i podpis)
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Pouczenie
Zgoda uprawnia do wywozu broni lub amunicji za granicę w okresie 2 dni od dnia ich nabycia.
Broń lub amunicja niewywiezione w wyznaczonym terminie podlegają niezwłocznie złożeniu do
depozytu najbliższego komendanta wojewódzkiego Policji.

Ob ja śn i en ia :
1.
2.

Zgoda może być wypełniona komputerowo lub maszynowo.
Liczbę pozycji w tabeli zawierającej opis broni i amunicji dostosowuje się do liczby i rodzaju broni
i amunicji.

