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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, ˚andarmerii
Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odp∏atnoÊci za ich przechowywanie w depozycie

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96,
poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Broƒ i amunicja sà deponowane w jednostce
organizacyjnej Policji, ˚andarmerii Wojskowej w∏aÊci-
wej w sprawach wydawania pozwoleƒ na broƒ lub
jednostce organizacyjnej urz´du celnego w∏aÊciwej do
przyj´cia broni do depozytu, zwanych dalej „jednost-
kà deponujàcà”.

§ 2. 1. Z czynnoÊci przyj´cia do depozytu broni
i amunicji jednostka deponujàca sporzàdza protokó∏,
do którego do∏àcza opini´ dotyczàcà stanu techniczne-
go broni sporzàdzonà przez specjalist´ z zakresu rusz-
nikarstwa.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, jest sporzà-
dzany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzy-
muje osoba sk∏adajàca broƒ i amunicj´ do depozytu,
drugi — jednostka deponujàca.

3. Wzór protoko∏u, o którym mowa w ust. 1, stano-
wi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 3. Broƒ i amunicj´ przyj´tà do depozytu jednost-
ka deponujàca przechowuje w odpowiednio przysto-
sowanym do tego celu pomieszczeniu, na zasadach
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych szczegó∏owych
zasad i warunków przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji.

§ 4. Jednostka deponujàca prowadzi Ksià˝k´ ewi-
dencji broni i amunicji, której wzór okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. Jednostka deponujàca jest obowiàzana do
konserwacji broni i przechowywania jej w sposób za-
pobiegajàcy pogorszeniu jej stanu technicznego.

§ 6. 1. Oceny stanu technicznego broni znajdujàcej
si´ w depozycie dokonuje nie rzadziej ni˝ raz na dwa
lata komisja powo∏ana przez kierownika jednostki de-
ponujàcej, zwana dalej „komisjà”.

2. W sk∏ad komisji wchodzi specjalista z zakresu
rusznikarstwa.

3. Jednostka deponujàca, na 14 dni przed termi-
nem oceny stanu technicznego broni, informuje w∏a-
Êciciela o terminie dokonania oceny stanu techniczne-
go broni oraz jego prawie do: 

1) osobistego udzia∏u w dokonywaniu oceny stanu
technicznego broni; 

2) zg∏oszenia udzia∏u przy dokonywaniu oceny stanu
technicznego broni osoby innej ni˝ w∏aÊciciel, po-
siadajàcej udokumentowane kwalifikacje z zakresu
rusznikarstwa; 

3) wnioskowania o inne ni˝ zniszczenie przeznacze-
nie broni zakwalifikowanej przez komisj´ jako
nienadajàcà si´ do dalszego u˝ytkowania.

4. Niestawiennictwo w∏aÊciciela broni lub osoby,
o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie wstrzymuje wydania
opinii przez komisj´.

§ 7. 1. Z oceny stanu technicznego broni komisja
sporzàdza protokó∏, który w szczególnoÊci powinien
zawieraç:

1) oznaczenie jednostki deponujàcej oraz dat´ doko-
nania oceny;

2) dane indywidualne broni okreÊlone w protokole
przyj´cia broni i amunicji do depozytu;

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

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 106, poz. 1128).



3) oznaczenie osób dokonujàcych oceny stanu tech-
nicznego;

4) opis stanu technicznego;

5) uwagi w∏aÊciciela lub osoby, o której mowa w § 6
ust. 3 pkt 2.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, powinien po-
nadto zawieraç wniosek, w którym stwierdza si´, ˝e
dana broƒ kwalifikuje si´ do:

1) przekazania do zniszczenia;

2) wydania w∏aÊcicielowi w celu naprawy;

3) wydania w∏aÊcicielowi w celach kolekcjonerskich.

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje si´ w przy-
padku, gdy zdeponowana broƒ i amunicja znajdujà si´
w dyspozycji urz´du celnego.

4. Protokó∏ komisji stanowi dla kierownika jednost-
ki deponujàcej, który powo∏a∏ komisj´, podstaw´ do
wydania decyzji o dalszym przeznaczeniu broni.

§ 8. 1. Osoba, która z∏o˝y∏a broƒ do depozytu, ma
prawo dost´pu do niej, w celu okazania osobom zain-
teresowanym jej nabyciem oraz w celu oceny stanu
broni, po uzgodnieniu terminu z jednostkà deponujàcà.

2. Fakt udost´pnienia broni odnotowuje si´
w Ksià˝ce ewidencji broni i amunicji.

§ 9. 1. W przypadku wniosku osoby, która z∏o˝y∏a
broƒ do depozytu, o zniszczenie broni lub amunicji,
lub wyra˝enia przez nià zgody na t´ czynnoÊç albo
uprawomocnienia si´ decyzji, o której mowa w § 7
ust. 4, kwalifikujàcej broƒ do przekazania w celu znisz-
czenia, dokonuje si´ komisyjnego przekazania broni
do jej zniszczenia.

2. Z czynnoÊci przekazania broni do w∏aÊciwej jed-
nostki deponujàcej w celu jej zniszczenia sporzàdza
si´ protokó∏, który powinien zawieraç w szczególnoÊci
dane jednoznacznie identyfikujàce broƒ i amunicj´.

3. Osoba, która z∏o˝y∏a broƒ do depozytu, którà za-
kwalifikowano na mocy decyzji do zniszczenia, lub wy-
ra˝ajàca zgod´ na jej zniszczenie, jest powiadamiana
przez jednostk´ deponujàcà o komisyjnym zniszczeniu
broni lub amunicji.

§ 10. 1. W przypadku przeniesienia w∏asnoÊci bro-
ni oraz amunicji na rzecz Skarbu Paƒstwa komisja do-
konuje oceny stanu technicznego broni.

2. Broƒ, o której mowa w ust. 1, przekazana na
rzecz Skarbu Paƒstwa mo˝e byç nieodp∏atnie przeka-
zana zainteresowanym placówkom muzealnym, które
gromadzà zbiory na podstawie ustawy z dnia 21 listo-
pada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

§ 11. 1. Za przechowywanie broni oraz amunicji
w depozycie jest pobierana op∏ata w wysokoÊci 1 %
op∏aty za wydanie pozwolenia na broƒ osobie fizycz-
nej za ka˝dà dob´ przechowywania. 

2. Op∏ata okreÊlona w ust. 1 jest pobierana od ka˝-
dej sztuki broni lub broni wraz z amunicjà przyj´tej do
depozytu na podstawie protoko∏u, o którym mowa
w § 2.

§ 12. Op∏at´, o której mowa w § 11, wp∏aca si´ do
kasy lub na rachunek bankowy jednostki deponujàcej,
najpóêniej w dniu odbioru broni i amunicji z depozytu.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
w z. A. Brachmaƒski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
8 marca 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad depono-
wania broni i amunicji oraz stawek odp∏atnoÊci za prze-
chowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub orga-
nu celnego (Dz. U. Nr 17, poz. 223).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 9 czerwca 2004 r. (poz. 1609)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR PROTOKO¸U PRZYJ¢CIA BRONI I AMUNICJI DO DEPOZYTU

......................................................... .................................................................
(oznaczenie jednostki deponujàcej) (miejscowoÊç, data)

PROTOKÓ¸
przyj´cia broni i amunicji do depozytu

nr .................

Pan(i) ................................................................................................................................................................................
obywatelstwo ..................................................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia ................................................................................................................................................
zamieszka∏y(a) lub miejsce pobytu ................................................................................................................................
rodzaj, seria i numer dokumentu to˝samoÊci, organ wydajàcy .................................................................................

na podstawie art. 19 ust. 1; art. 22 ust. 3; art. 37 ust. 3; art. 41 ust. 2; art. 42 ust. 5*
inne ..................................................................................................................................................................................
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z póên. zm.) przekaza∏(a) do
depozytu broƒ/amunicj´*.

Broƒ: rodzaj .....................................................................................................................................................
nazwa ................................................................................................, marka ........................................
kaliber ..............................................................................................., rok produkcji** ..........................
seria i numer .........................................................................................................................................
inne cechy identyfikacyjne ...................................................................................................................
magazynki (iloÊç) ...................................................................................................................................

Amunicja: rodzaj .....................................................................................................................................................
kaliber ....................................................................................................................................................
iloÊç szt. ..................................................................................................................................................

Nr pozycji w Ksià˝ce ewidencji broni i amunicji ...........................................................................................................

Zapozna∏em(am) si´ z treÊcià protoko∏u oraz ocenà stanu technicznego broni w dniu ....................................... r.

Do treÊci tych dokumentów nie wnosz´ uwag/wnosz´ nast´pujàce uwagi*

.................................................................. ....................................................................
(podpis osoby sk∏adajàcej broƒ do depozytu) (stopieƒ/stanowisko s∏u˝bowe osoby 

przyjmujàcej broƒ do depozytu)

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.

** Wpisaç w przypadku, gdy jest znany.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR KSIÑ˚KI EWIDENCJI BRONI I AMUNICJI

KSIÑ˚KA EWIDENCJI BRONI I AMUNICJI

Strona 1

Dziennik Ustaw Nr 152 — 10771 — Poz. 1609

Lp. Data i godzina
przyj´cia do
depozytu bro-
ni/amunicji*

Imi´, nazwisko,
stopieƒ s∏u˝bo-
wy/stanowisko*
osoby przyjmujàcej
do depozytu
broƒ/amunicj´*

Rodzaj,
nazwa
i marka
broni

Seria i nu-
mer broni

Kaliber i rok
produkcji
broni**

Inne cechy
identyfika-
cyjne bro-
ni/amunicji*

IloÊç maga-
zynków

Strona 2

Rodzaj
i kaliber
amunicji

IloÊç amu-
nicji

Nr proto-
ko∏u przy-
j´cia bro-
ni/amuni-
cji* do de-
pozytu

Pobranie/udost´pnienie* z depozytu
broni/amunicji*

data,
godz.

cel imi´, nazwi-
sko, sto-
pieƒ/stano-
wisko s∏u˝-
bowe* i pod-
pis osoby
wydajàcej

imi´, na-
zwisko
i podpis
osoby od-
bierajàcej

imi´, na-
zwisko
i podpis
osoby od-
bierajàcej

imi´, nazwi-
sko, sto-
pieƒ/stano-
wisko s∏u˝-
bowe* i pod-
pis osoby
wydajàcej

———————
* Niepotrzebne skreÊliç.

** Wpisaç w przypadku, gdy jest znany. 

Zwrot do depozytu bro-
ni/amunicji*


