
Na podstawie art. 6a ust. 7 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52,
poz. 525) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) tryb potwierdzania pozbawienia broni palnej cech
u˝ytkowych i sposób znakowania broni pozbawio-
nej cech u˝ytkowych oraz zakres informacji
umieszczanych w ewidencji tej broni;

2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji
technicznych;

3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawie-
nia cech u˝ytkowych i zatwierdzania specyfikacji
technicznej;

4) sposób post´powania z bronià palnà przekazanà
do pozbawienia cech u˝ytkowych, opracowania
specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozba-
wienia cech u˝ytkowych przez jednostki uprawnio-
ne do:

a) wydawania specyfikacji technicznych,

b) pozbawiania cech u˝ytkowych,

c) potwierdzania pozbawienia cech u˝ytkowych;

5) stawki odp∏atnoÊci za wydanie specyfikacji tech-
nicznej i dokonanie oceny zgodnoÊci pozbawienia
broni palnej cech u˝ytkowych z odpowiednià spe-
cyfikacjà technicznà.

§ 2. 1. Jednostkami uprawnionymi do wydania
specyfikacji technicznej sà podmioty posiadajàce na
podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykony-
waniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarza-
nia i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amu-
nicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) uprawnienia do wytwarza-
nia broni palnej lub wymienione w rozporzàdzeniu
wydanym na podstawie art. 9 ust. 4 tej ustawy jako in-
stytucje uprawnione do wydawania opinii w zakresie
wytwarzania i obrotu bronià i amunicjà.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, wydajà spe-
cyfikacje techniczne w odniesieniu do tych rodzajów
broni palnej, które wytwarzajà.

3. W odniesieniu do rodzajów broni palnej niewy-
twarzanych przez jednostki, o których mowa w ust. 1,
specyfikacje techniczne mogà wydawaç: Instytut Me-
chaniki Precyzyjnej w Warszawie, Wojskowy Instytut
Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Techni-
ki In˝ynieryjnej.

§ 3. 1. Jednostkà uprawnionà do zatwierdzania
specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozba-
wienia cech u˝ytkowych broni palnej wszelkiego ro-
dzaju, typu i modelu i nanoszenia na niej stosownych
oznaczeƒ jest Centralne Laboratorium Kryminalistycz-
ne Komendy G∏ównej Policji, zwane dalej „CLK KGP”.

2. CLK KGP zatwierdza jednà specyfikacj´ technicz-
nà dla danego modelu broni palnej.

3. W razie przedstawienia CLK KGP do zatwierdze-
nia wi´cej ni˝ jednej specyfikacji technicznej na dany
model broni palnej lub innej ni˝ aktualnie obowiàzujà-
ca, CLK KGP zatwierdza t´ specyfikacj´, która zapew-
nia bardziej efektywny sposób pozbawiania broni pal-
nej cech u˝ytkowych. W tym przypadku CLK KGP anu-
luje zatwierdzonà wczeÊniej specyfikacj´ technicznà,
o czym zawiadamia podmiot, który jà uzyska∏.

§ 4. 1. Posiadacz broni palnej, przekazujàc broƒ do
jednostki uprawnionej do pozbawienia cech u˝ytko-
wych, okazuje pozwolenie na broƒ.

2. Przyj´cie broni palnej do pozbawienia cech u˝yt-
kowych potwierdza si´ na piÊmie.

§ 5. Podmiot uprawniony do pozbawienia broni
palnej cech u˝ytkowych:

1) mo˝e powierzaç czynnoÊci zwiàzane z pozbawia-
niem broni palnej cech u˝ytkowych wy∏àcznie pra-
cownikom, którzy spe∏niajà wymagania okreÊlone
w art. 22 ustawy, o której mowa w § 2 ust.1;

2) prowadzi ewidencj´ broni palnej przekazanej w ce-
lu pozbawienia cech u˝ytkowych. Do prowadzenia
ewidencji stosuje si´ odpowiednio przepisy rozpo-
rzàdzenia wydanego na podstawie art. 23 ust. 2
ustawy, o której mowa w § 2 ust.1;

3) przechowuje broƒ palnà przekazanà w celu pozba-
wienia cech u˝ytkowych w pomieszczeniach ma-
gazynowych spe∏niajàcych warunki okreÊlone
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 24
ust. 2 ustawy, o której mowa w § 2 ust. 1.

§ 6. 1. Broƒ palnà przekazanà w celu pozbawienia
cech u˝ytkowych poddaje si´ nast´pujàcym zmianom
polegajàcym na:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie pozbawiania broni palnej cech u˝ytkowych

———————
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 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).



1) uniemo˝liwieniu w∏aÊciwej wspó∏pracy ka˝dej
istotnej cz´Êci broni palnej pozbawionej cech u˝yt-
kowych z odpowiednimi istotnymi cz´Êciami bro-
ni palnej takiego samego rodzaju, typu i modelu
niepozbawionej cech u˝ytkowych;

2) uniemo˝liwieniu w∏aÊciwego zadzia∏ania uk∏adu
uderzeniowego, odpalajàcego ∏adunek miotajàcy
naboju zarówno po uruchomieniu mechanizmu
spustowego, jak i w inny sposób;

3) uniemo˝liwieniu za∏adowania naboju dowolnej
konstrukcji i kalibru do komory nabojowej w lufie
lub komór nabojowych w b´bnie nabojowym;

4) uniemo˝liwieniu przemieszczania si´ pocisku
wzd∏u˝ ca∏ej d∏ugoÊci lufy lub elementu jà zast´pu-
jàcego;

5) wykonaniu w tylnej cz´Êci przewodu lufy przeloto-
wych otworów o przekroju co najmniej dwa razy
wi´kszym ni˝ przekrój wewn´trzny lufy.

2. Przy wykonywaniu wymaganych zmian nale˝y:

1) stosowaç technologie napawania materia∏em
twardszym ni˝ stosowany do wykonania zasadni-
czego elementu istotnej cz´Êci broni;

2) w przypadku koniecznoÊci wiercenia otworów pod
ko∏ki zaÊlepiajàce, nale˝y wierciç je mimoÊrodowo
w stosunku do zaÊlepianych otworów roboczych;
je˝eli jest to technicznie mo˝liwe, otwory pod ko∏-
ki powinny byç nieprzelotowe;

3) stosowaç stalowe ko∏ki zaÊlepiajàce o wi´kszej
twardoÊci ni˝ materia∏, z którego wykonano zasad-
nicze elementy istotnej cz´Êci broni;

4) stosowane po∏àczenia na wcisk powinny wymagaç
do ich roz∏àczenia mo˝liwie najwi´kszych si∏.

§ 7. Podmiot uprawniony do pozbawienia broni
palnej cech u˝ytkowych przekazuje egzemplarz broni
palnej do potwierdzenia pozbawienia cech u˝ytko-
wych i naniesienia w∏aÊciwego oznakowania wraz
z dokumentem, w którym stwierdza, ˝e broƒ palna zo-
sta∏a pozbawiona cech u˝ytkowych zgodnie z w∏aÊci-
wà specyfikacjà technicznà, do∏àczajàc dowód doko-
nania op∏aty za dokonanie oceny zgodnoÊci pozbawie-
nia cech u˝ytkowych broni palnej.

§ 8. CLK KGP dokonuje oceny zgodnoÊci pozba-
wienia cech u˝ytkowych broni palnej w terminie
nieprzekraczajàcym 30 dni od daty przekazania broni
wraz z dokumentem i dowodem, o których mowa
w § 7.

§ 9. 1. W przypadku potwierdzenia pozbawienia
cech u˝ytkowych broni palnej CLK KGP nanosi w spo-
sób trwa∏y na powierzchniach zewn´trznych wszyst-
kich istotnych cz´Êci broni oznaczenia, których wzór
stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia. Miejsce i techni-
ka naniesienia oznaczenia zale˝na jest od konstrukcji
i materia∏u, z którego jest wykonana dana cz´Êç broni
palnej.

2. O potwierdzeniu pozbawienia cech u˝ytkowych
broni palnej CLK KGP zawiadamia podmiot, który zle-
ci∏ dokonanie potwierdzenia prawid∏owoÊci pozbawie-
nia broni palnej cech u˝ytkowych, informujàc o mo˝li-
woÊci odebrania broni palnej w terminie 30 dni. Do
broni palnej do∏àcza si´ dokument potwierdzajàcy po-
zbawienie cech u˝ytkowych. 

3. Wyciàg z dokonanego zapisu w ewidencji broni
palnej pozbawionej cech u˝ytkowych przesy∏a si´ do
organu, w którym broƒ palna by∏a zarejestrowana do-
tychczas, celem wykreÊlenia danej jednostki broni pal-
nej z ewidencji broni palnej.

§ 10. 1. W przypadku niepotwierdzenia pozbawie-
nia cech u˝ytkowych broni palnej przedstawionej do
oceny, CLK KGP zawiadamia o tym podmiot zlecajàcy
dokonanie potwierdzenia pozbawienia broni palnej
cech u˝ytkowych.

2. Odmow´ potwierdzenia pozbawienia cech u˝yt-
kowych broni palnej uzasadnia si´. W uzasadnieniu,
je˝eli jest to mo˝liwe, powinien byç wskazany zakres
dodatkowych prac niezb´dnych do uznania, i˝ dany
egzemplarz broni palnej zosta∏ pozbawiony cech u˝yt-
kowych.

3. Kolejne zg∏oszenie do potwierdzenia pozbawie-
nia cech u˝ytkowych tej samej jednostki broni palnej
jest traktowane jako nowe zg∏oszenie.

§ 11. Ewidencja broni palnej pozbawionej cech
u˝ytkowych prowadzona w CLK KGP zawiera nast´pu-
jàce informacje:

1) numer ewidencyjny broni palnej pozbawionej
cech u˝ytkowych;

2) rodzaj, typ, model, kaliber oraz indywidualne ozna-
czenie identyfikacyjne broni palnej;

3) dane identyfikacyjne w∏aÊciciela broni palnej, któ-
ry zdecydowa∏ o pozbawieniu jej cech u˝ytko-
wych:

a) w przypadku osób fizycznych — imi´ i nazwisko,
numer PESEL i adres zamieszkania,

b) w przypadku osób prawnych — nazw´ firmy,
numer identyfikacyjny REGON i adres siedziby;

4) dat´ potwierdzenia pozbawienia cech u˝ytkowych
broni palnej i naniesienia na jej istotne elementy
wymaganych oznaczeƒ;

5) nazw´, numer identyfikacyjny REGON i adres jed-
nostki wykonujàcej czynnoÊci zwiàzane z pozba-
wieniem cech u˝ytkowych broni palnej;

6) dane organu, w którym by∏a zarejestrowana dana
jednostka broni palnej przed pozbawieniem jej
cech u˝ytkowych.

§ 12. 1. Op∏ata za wydanie specyfikacji technicznej
wynosi 32 z∏. Podmiot, który wyda∏ specyfikacj´, mo˝e
pobraç op∏at´ w wysokoÊci ni˝szej.
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2. Op∏ata za dokonanie oceny zgodnoÊci pozba-
wienia cech u˝ytkowych wynosi 40 z∏.

§ 13. Do czasu dokonania pierwszej rejestracji bro-
ni palnej pozbawionej cech u˝ytkowych i potwierdze-
nia tego faktu w karcie rejestracyjnej broni nale˝y jà
traktowaç jako broƒ palnà, na którà wydano pozwole-
nie.

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
w z. A. Brachmaƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. (poz. 924)

WZÓR OZNACZE¡ NANOSZONYCH NA ISTOTNYCH CZ¢ÂCIACH BRONI PALNEJ 
POZBAWIONEJ CECH U˚YTKOWYCH
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