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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadajàcych kategoriom broni palnej okreÊlonym 
w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni2)

Na podstawie art. 35a ust. 2 ustawy z dnia
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci go-
spodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏a-
mi wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami
i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z póên. zm.3)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozumieniu niniejszego rozporzàdzenia
okreÊlenie:

1) dyrektywa — oznacza dyrektyw´ 91/477/EWG
z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli naby-
wania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256
z 13.09.1991, str. 51 i n.);

2) kategoria A — oznacza kategori´ broni palnej okreÊ-
lonà w dyrektywie, do której nale˝àca broƒ palna
i amunicja jest niedopuszczona do nabywania i po-
siadania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

3) kategoria B — oznacza kategori´ broni palnej okreÊ-
lonà w dyrektywie, do której nale˝àca broƒ palna
wymaga posiadania pozwolenia wydanego przez
w∏aÊciwe w∏adze polskie w celu nabywania i posia-
dania przez osoby fizyczne na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

4) kategoria C — oznacza kategori´ broni palnej okreÊ-
lonà w dyrektywie, do której nale˝àca broƒ palna
wymaga zarejestrowania;

5) kategoria D — oznacza kategori´ broni palnej okreÊ-
lonà w dyrektywie, do której nale˝àca broƒ palna
nie wymaga posiadania pozwolenia albo zarejestro-
wania;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz  z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postano-
wienia za∏àcznika 1 do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia
18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posia-
dania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.1991). Dane doty-
czàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamiesz-
czone w niniejszym rozporzàdzeniu, dotyczà og∏oszenia
tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej —
wydanie specjalne.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r.
Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 235, poz. 1700.



6) broƒ palna krótka — oznacza broƒ palnà z lufà, któ-
rej d∏ugoÊç nie przekracza 30 cm lub której ca∏ko-
wita d∏ugoÊç nie przekracza 60 cm, w tym pistole-
ty i rewolwery centralnego zap∏onu o kalibrach od
6,35 mm do 11,43 mm (0.4"), pistolety sygna∏owe
o kalibrze 26 mm oraz pistolety i rewolwery bocz-
nego zap∏onu o kalibrze 5,6 mm (0.22") przezna-
czone do strzelania amunicjà „long rifle” lub
„short”;

7) broƒ palna d∏uga — oznacza ka˝dà broƒ palnà in-
nà ni˝ broƒ palna krótka;

8) broƒ palna automatyczna — oznacza broƒ palnà,
która prze∏adowuje si´ samoczynnie po ka˝dym
oddanym strzale i jest przystosowana do odstrze-
lenia za jednym uruchomieniem spustu wi´cej ni˝
jednego naboju, w tym pistolety maszynowe o ka-
librach od 6,35 mm do 9,65 mm (0.38") oraz kara-
binki o kalibrach od 5,45 mm do 7,62 mm;

9) broƒ palna pó∏automatyczna — oznacza broƒ pal-
nà, która prze∏adowuje si´ samoczynnie po ka˝-
dym oddanym strzale i jest przystosowana do od-
strzelenia za jednym uruchomieniem spustu tylko
jednego naboju, w tym pistolety centralnego za-
p∏onu o kalibrach od 6,35 mm do 11,43 mm
(0.45"), pistolety bocznego zap∏onu o kalibrze
5,6 mm (0.22") przeznaczone do strzelania amuni-
cjà „long rifle” lub „short”, strzelby o kalibrze wa-
gomiarowym nie wi´kszym ni˝ 12 z komorà nabo-
jowà o d∏ugoÊci do 76 mm oraz karabinki o kali-
brach od 5,45 mm do 7,62 mm;

10) broƒ palna powtarzalna — oznacza broƒ palnà,
która po wystrzeleniu naboju mo˝e zostaç ponow-
nie na∏adowana r´cznie z magazynka lub b´bna
nabojowego, w tym rewolwery centralnego zap∏o-
nu o kalibrach od 6,35 mm do 11,43 mm (0.45"),
rewolwery bocznego zap∏onu o kalibrze 5,6 mm
(0.22") przeznaczone do strzelania amunicjà „long
rifle” lub „short”, strzelby o kalibrze wagomiaro-
wym nie wi´kszym ni˝ 12 z komorà nabojowà
o d∏ugoÊci do 76 mm, karabiny centralnego zap∏o-
nu o kalibrze nieprzekraczajàcym 11,43 mm (0.45")
oraz karabinki bocznego zap∏onu o kalibrze
5,6 mm (0.22");

11) broƒ palna jednostrza∏owa — oznacza broƒ pal-
nà, którà ∏aduje si´ przed ka˝dorazowym strza-
∏em poprzez r´czny za∏adunek naboju do komory
lub wg∏´bienia na ∏adunek w cz´Êci zamkowej
lufy, w tym pistolety sygna∏owe o kalibrze
26 mm, pistolety bocznego zap∏onu o kalibrze
5,6 mm (0.22"), karabiny bocznego zap∏onu o ka-
librze 5,6 mm (0.22") przeznaczone do strzelania
amunicjà „long rifle”, strzelby g∏adkolufowe
o kalibrze wagomiarowym nie wi´kszym ni˝
12 z komorà nabojowà o d∏ugoÊci do 76 mm,
karabiny centralnego zap∏onu o kalibrze nieprze-
kraczajàcym 11,43 mm (0.45") oraz w pe∏ni
funkcjonalne kopie zabytkowej broni palnej ∏ado-
wanej odprzodowo na nabój niescalony w posta-
ci pistoletów, rewolwerów i karabinów o kalibrze
do 0.58";

12) amunicja z pociskami penetrujàcymi — oznacza
amunicj´ do u˝ytku wojskowego z pociskami os∏o-
ni´tymi i posiadajàcymi rdzeƒ penetrujàcy;

13) amunicja z pociskami wybuchajàcymi — oznacza
amunicj´ do u˝ytku wojskowego z pociskami za-
wierajàcymi ∏adunek eksplodujàcy przy uderzeniu;

14) amunicja z pociskami zapalajàcymi — oznacza amu-
nicj´ do u˝ytku wojskowego z pociskami zawierajà-
cymi mieszanin´ chemicznà, która ulega zapaleniu
przy kontakcie z powietrzem lub przy uderzeniu.

§ 2. Kategoriom broni palnej okreÊlonym w dyrek-
tywie odpowiadajà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nast´pujàce rodzaje broni palnej:

1) kategorii A:

a) broƒ palna automatyczna i broƒ palna pó∏auto-
matyczna podobna do broni palnej automa-
tycznej,

b) broƒ palna:

— wytworzona lub przerobiona w sposób po-
zwalajàcy na zatajenie jej przeznaczenia lub
u∏atwiajàcy jej skryte u˝ywanie, a tak˝e broƒ
palna imitujàca innego rodzaju przedmioty,

— wyposa˝ona w t∏umik huku lub przystosowa-
na do strzelania z u˝yciem t∏umika huku,

— wyposa˝ona w laserowe lub noktowizyjne
urzàdzenia s∏u˝àce do zwi´kszenia dok∏adno-
Êci celowania,

— której nie mo˝na wykryç za pomocà urzàdzeƒ
przeznaczonych do kontroli osób i baga˝u,

c) amunicja:

— z pociskami penetrujàcymi, wybuchajàcymi
i zapalajàcymi albo innymi substancjami,
których dzia∏anie zagra˝a ˝yciu lub zdrowiu,
albo pociski do tej amunicji,

— z pociskami pe∏nop∏aszczowymi zawierajàcy-
mi rdzeƒ wykonany z materia∏u twardszego
ni˝ stop o∏owiu,

— z pociskami podkalibrowymi, z p∏aszczem
lub elementem wiodàcym wykonanym
z tworzyw sztucznych, z wy∏àczeniem amuni-
cji przeznaczonej do strzelania z broni g∏ad-
kolufowej,

— pistoletowa i rewolwerowa z pociskami pó∏-
p∏aszczowymi i rdzeniem konstrukcyjnie
przystosowanym do rozrywania si´ po osià-
gni´ciu przeszkody,

— wytworzona niefabrycznie, w tym tak˝e taka,
do której wytworzenia sà wykorzystywane
fabrycznie nowe elementy amunicji, z wy∏à-
czeniem amunicji wytwarzanej na w∏asny
u˝ytek przez osoby posiadajàce broƒ myÊliw-
skà lub sportowà;

2) kategorii B:

a) broƒ palna krótka pó∏automatyczna,
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b) broƒ palna krótka powtarzalna,

c) broƒ palna krótka jednostrza∏owa centralnego
zap∏onu,

d) broƒ palna krótka jednostrza∏owa bocznego za-
p∏onu,

e) broƒ palna d∏uga powtarzalna,

f) broƒ palna d∏uga jednostrza∏owa o lufie gwin-
towanej,

g) broƒ palna d∏uga jednostrza∏owa g∏adkolufowa,

h) broƒ palna d∏uga pó∏automatyczna, z wyjàt-
kiem broni palnej pó∏automatycznej, o której
mowa w pkt 1 lit. a;

3) kategorii C i D — nie odpowiadajà w Rzeczypospo-
litej Polskiej ˝adne rodzaje broni palnej.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek
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