
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 10 kwietnia 2000 r.
w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz. U. Nr 31, poz. 390)

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549)  
zarządza się, co następuje:

§  1.  Rozporządzenie  określa  szczegółowe zasady i  warunki  przewożenia  broni  i  amunicji  środkami 
transportu publicznego przez:

1)  podmioty posiadające broń i  amunicję na podstawie  świadectwa broni  wydanego w celach, 
o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, zwanej dalej  
"ustawą",
2)  osoby posiadające broń i  amunicję  na podstawie  pozwolenia  na broń wydanego w celach, 
o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,
3) podmioty lub osoby posiadające broń, o której mowa w art. 11 pkt 1 i 5-7 ustawy.

§  2.  1.  W środkach  transportu  publicznego,  służących  do  przewozu  pasażerów,  broń  przewozi  się 
w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i w magazynkach nabojowych.
2. Broń do ochrony osobistej, ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia może być załadowana 
bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej i przewożona w stanie zabezpieczonym.

§ 3. 1. Amunicję przewozi się środkami transportu publicznego przy zachowaniu niezbędnych wymogów 
bezpieczeństwa, wykluczających możliwość przypadkowej eksplozji, w ilości uzasadnionej potrzebami 
osoby przewożącej.
2. Amunicję przewozi się w opakowaniach fabrycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub 
w pudełkach i pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.

§ 4. Broń i amunicja w czasie przewozu środkami transportu publicznego powinny być zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

§ 5.  Broń i  amunicję w pasażerskich statkach powietrznych przewozi  się w lukach bagażowych lub 
w miejscu wskazanym przez przewoźnika, jako bagaż rejestrowany, do którego pasażerowie nie mają 
dostępu.

§  6.  Przewoźnik  może  ustalić  dodatkowe  zasady  przewozu  broni  i  amunicji  w  wewnętrznych 
regulaminach, określających warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

§  7.  Obsługa  środka  transportu  publicznego,  po  ujawnieniu  przewozu  broni  lub  amunicji  w  sposób 
zagrażający bezpieczeństwu pasażerów, powiadamia o tym niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji lub 
Żandarmerii Wojskowej.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Biernacki 
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