Kolekcjonerstwo broni
Po co w ogóle uzyskiwać pozwolenie do celów kolekcjonerskich skoro jestem sportowcem? Otóż
WPA komend wojewódzkich zwykły wydawać pozwolenia na broń do celów sportowych na najwyżej
kilka sztuk broni. Jeśli – na podstawie komunikatów z zawodów – jesteśmy w stanie udowodnić starty
w konkurencjach: pistolet bocznego zapłonu, karabin bocznego zapłonu, pistolet centralnego
zapłonu, karabin centralnego zapłonu i strzelba gładkolufowa, to bez względu na ilość startów
dostaniemy po jednym egzemplarzu, czyli pozwolenie na 2 szt. broni bz, 2 szt. broni cz i 1 szt. broni
gładkolufowej. Posiadanie pozwolenia na broń sportową do celów kolekcjonerskich traktowane jest
mniej rygorystycznie: zwykle uzyskamy pozwolenie na 10 lub więcej sztuk, choć nadal z podziałem na
bz, cz i gładkolufową. Warunkiem jest wymienienie z nazwy co chcemy kolekcjonować, np.: rewolwer
Nagant wz. 1895, kal. 7,62x38 mm R, pistolet VIS wz. 35, kal. 9x19 mm, pistolet TT wz. 33, kal.
7,62x25 mm. Ta nasza deklaracja w zakresie modelu broni nie jest zobowiązująca w przyszłości bo
przecież można zmienić zdanie w trakcie kreowania się waszego profilu kolekcjonerskiego.
WPA pytają czasami o wasze zainteresowania kolekcjonerskie w innych zakresach (warto być
kolekcjonerem lornetek wojskowych, mundurów historycznych lub noży myśliwskich) , wizyty w
muzeach wojskowych itp. To wszystko ma na celu uzasadnienie wydania pozwolenia. Równie ważny
jest udział w organizowanych przez klub spotkaniach kolekcjonerskich, potwierdzony wpisem na listę
obecności i protokołem. Takie protokoły będą na naszej stronie internetowej, tak jak te z zawodów.
Jeśli zdecydujecie się na kolekcjonerstwo broni sportowej to mając patent strzelecki i licencję
zwolnieni jesteście z egzaminu przez Policją.

Kolekcjonowanie broni – aspekty prawne.
Tryb uzyskania pozwolenia do celów kolekcjonerskich reguluje ustawa o broni i amunicji [Ustawa z
dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. DZ. U. z 2015 r. poz. 1505)]. Zgodnie z nią:
„(...) Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi
zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną
przyczynę posiadania broni.
2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:
(...) 6) kolekcjonerskich; (...)
3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
(...) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia
na broń do celów kolekcjonerskich; (...)”

Nadmienić tu należy, że KS MARKSMAN jest takim stowarzyszeniem. Statut nasz w § 7 stanowi, iż
„Celem KS MARKSMAN jest działalność sportowa, rekreacyjna i popularyzatorska w zakresie
strzelectwa i jego historii, (...) oraz stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni.”
A w § 8 zapisano:
„1. KS MARKSMAN realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa i
kolekcjonowania broni używanej w strzelectwie,
2) stwarzanie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez
zapewnienie im:
(...)
d) opieki prawnej i doradztwa we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się i posiadaniem
pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni,
(...)
6) organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami broni,
(...)
9) organizowanie imprez integracyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz członków innych
związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób
uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem
broni.”
Postanowienia powyższe nie powinny budzić wątpliwości pracowników WPA komend wojewódzkich
przy ubieganiu się o pozwolenie na broń kolekcjonerską.

Co to jest broń kolekcjonerska
Za broń taką Ustawa uważa broń:
„Art. 10. 4. (...)
1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego
zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej
wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezwładniającego;
2) do celów ochrony osób lub mienia:
a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygnałowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;
3) do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych
przepisów;
4) do celów sportowych – broni palnej:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);
5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–4;
6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie
przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;
7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6. (...)”
A zatem kategoria broni do celów kolekcjonerskich jest najszerszą i najbardziej zróżnicowaną
kategorią w całej ustawie, obejmującą wszystkie dostępne dla obywateli rodzaje broni.
Należy dodać, że kolekcjonerzy broni mogą posiadać amunicję wytworzonej niefabrycznie, w tym
także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, na równi
ze sportowcami i myśliwymi.

Egzamin
Aby uzyskać pozwolenie do celów kolekcjonerskich należy zdać egzamin przed odpowiednią komisją:
„Art. 16. 1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać
egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących
posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.
2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są (...) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego
– w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej,
jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.”
Oznacza to, że chcąc uzyskać pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich wystarczy
posiadanie patentu strzeleckiego (uzyskanego w wyniku egzaminu przeprowadzonego na podstawie
odrębnych przepisów) oraz licencji sportowej. Uważam osobiście, że powinien wystarczyć sam
patent, ale interpretacja WPA jest jednak taka, że pozwolenie dostanie się na taką broń, jaka jest
wpisana na licencji (jeśli ktoś na przykład nie ma strzelby w licencji, a ma w patencie, to
kolekcjonerskiej strzelby nie dostanie).

Chcąc uzyskać „pełne” pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich trzeba jednak egzamin zdać.
Wydaje się to bez sensu, gdyż pomimo obowiązku ustawowego (Art. 10.4.6)) Policja i tak z zasady nie
wydaje pozwolenia na broń samoczynną.

Przemieszczanie broni do celów kolekcjonerskich
Jednak w odróżnieniu od strzelców sportowych w Art. 10.8 8. zabrania się noszenia broni posiadanej
na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu
Policji. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej
broni przez osobę posiadającą broń. Nie istnieją jednak szczegółowe przepisy co uważa się za
przemieszczanie broni. Uważa się, że broń kolekcjonerską można przemieszczać w pudełkach lub
kaburach, niezaładowaną, czyli bez nabojów w magazynku podpiętym do broni, a tym bardziej w
komorze nabojowej. Pewną wskazówką może być Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,
które określa czym jest noszenie broni (Dz. U. z 2014 r., oz. 1224):
„§ 8. 1. Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach.
2. Broń palną przeznaczoną do ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze
przylegającej do ciała.
3. Broń palną nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe, ze względu na jej ilość i
wielkość, nosi się w sposób określony w ust. 2.”

Przechowywanie
Kwestie przechowywania również reguluje powyższe rozporządzenie. Można ją przechowywać w
szafach klasy S1 lub:
„§ 6. 1. Osoby posiadające broń i amunicję do broni palnej w celach kolekcjonerskich oraz
pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza urządzeniami, o których mowa
w § 5 ust. 1, mogą je przechowywać w gablotach przeznaczonych do przechowywania broni po
spełnieniu następujących warunków:
1) gabloty do przechowywania broni i amunicji posiadają:
a) konstrukcję z materiałów zapewniających stabilność,
b) możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę ich położenia,
c) przeszklenie zrobione ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej w klasie
P6B według normy PN-EN 356,
d) zamknięcia co najmniej w klasie 5 według normy PN-EN 12209;

2) okna w pomieszczeniach, w których jest przechowywana broń i amunicja, są zabezpieczone przez
zamontowanie w nich krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych spełniających wymagania co najmniej
normy PN-EN 1627 albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie w klasie co najmniej
P4A według normy PN-EN 356;
3) drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym jest przechowywana broń i amunicja, są:
a) wzmocnione blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm,
b) wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek co
najmniej w klasie „7” według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co
najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 12320.”
A zatem zdecydowanie łatwiej przechowywać broń do celów kolekcjonerskich w zwykłych szafach
klasy S1.

Podsumowanie
Uważam, że warto wykorzystać sposobność uzyskania większej ilości sztuk broni niż wynikająca z
„czystego” pozwolenia do celów sportowych (tj. pozwolenia na broń sportową do celów
sportowych), bez egzaminu. Tą możliwość daje pozwolenie na broń sportową do celów
kolekcjonerskich.
Jeśli wasze badania lekarskie nie zostały wykonane wcześniej niż przed 3 miesiącami, a wy już
złożyliście pozwolenie na broń sportową tylko do celów sportowych, warto – korzystając z aktualnych
badań – złożyć wniosek na broń sportową do celów kolekcjonerskich. Opłata 242 zł obowiązuje – to
jest odrębne postępowanie (niezależne od pozwolenie na broń sportową do celów sportowych) i
odrębna decyzja.
Zachęcam wszystkich do poczytania forum internetowego http://bron.iweb.pl dział Współczesna
broń palna – Kolekcjonerzy oraz Prawo i broń – WBP. Tam znajdziecie dużo ciekawych informacji.
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