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tArt. 29. broń i amun. 
 

 

Podmioty uprawnione do otrzymania świadectwa broni 

1.Świadectwo broni może być wydane: 

1)przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów 

powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te 

służby zadań wynikających z planu ochrony; 

2)przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach 

określonych w koncesji; 

3)podmiotom prowadzącym strzelnicę; 

4)szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu 

szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz 

organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony; 

5)podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć 

artystycznych; 

6)urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których 

pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez 

nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach 

przeciwko życiu lub zdrowiu; 

7)podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, 

poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych; 

8)zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich w celu wykonania odstrzału sanitarnego 

z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt. 

2.Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w: 

1)art. 10 przesłanki wydania pozwolenia na broń ust. 5 pkt 1, może być wydane wyłącznie 

podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w 

zawodzie pracownika ochrony; 

2)art. 10 przesłanki wydania pozwolenia na broń ust. 5 pkt 3, może być wydane wyłącznie 

podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 8, w celu wykonania odstrzału sanitarnego z nakazu 

wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt. 

3.Podmioty, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i 

amunicję na zasadach określonych w art. 12 decyzja w sprawie pozwolenia na broń, 

zaświadczenie uprawniające do nabycia broni ust. 2 i art. 14 nabycie amunicji albo 

wynajmować broń od Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
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