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Przeciętny Polak – agresor czy pacyfista? 

 „Jesteśmy dość nerwowym społeczeństwem. Ludzie mogą chcieć używać 
broni jako straszaka w sytuacjach spornych pomiędzy sobą.” To wypowiedź 
Mariusza Sokołowskiego, rzecznika policji z 8 kwietnia 2015 r1. Czy to stwier-
dzenie posiadało naukowe podstawy oraz pozostaje aktualne? Celem niniejszej 
publikacji będzie analiza aspektów psychologiczno-kryminalistycznych z ele-
mentami statystyki, aby podkreślić, iż dostęp do broni palnej nie stanowi ła-
twego tematu, a w dyskusji oraz rozważaniach należy uwzględnić szereg czyn-
ników, wpływających zarówno na bezpieczeństwo społeczne oraz na potencjal-
nego posiadacza broni. 
 Według badań przeprowadzonych w kwietniu 2017 r. przez CBOS, po-
czucie bezpieczeństwa Polaków utrzymuje się na wysokim poziomie, gdyż 89% 
badanych uznało Polskę za bezpieczne miejsce do życia, a 95% dobrze oceniło 
poziom bezpieczeństwa w swojej okolicy2. Zgodnie z policyjnymi statysty-
kami, w latach 2011 – 2016 mamy do czynienia ze spadkiem przestępczości w 
Polsce, gdyż w 2011 roku stwierdzono 794 102 przestępstw, natomiast w 

                                                            
1 K. Szewczuk, ROMB chce dać Polakom broń. „Agresor śmieje nam się w twarz”, [online] http:// 
wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/romb-chce-dac-polakom-bron-agresor-smieje-sie-nam-w- 
twarz/pqlg4r [dostęp: 29.12.2017]. 
2 Komunikat CBOS, Opinie o bezpieczeństwie i zagrożeniu przestępczością, kwiecień 2017, [on-
line] http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_048_17.PDF [dostęp: 29.12.2017]. 
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2016r. – 490 331, co wskazuje prawdopodobny spadek przestępczości, a jed-
nocześnie wzrost stabilizacji oraz bezpieczeństwa w kraju3.  
 Ponadto, według danych Eurostatu, który brał pod uwagę wszelkie spo-
soby łamania prawa, przemocy czy wandalizmu na obszarach gęsto zaludnio-
nych w Europie, Polska znajduje się w grupie europejskich państw o najniż-
szym progu przestępczości, np. w 2016 r. wynosił on 12,6 wyprzedzając takie 
kraje jak Szwajcaria (23,7) uznane powszechnie za jedno z najbezpieczniejszych 
państw oraz posiadające swobodny dostęp do broni palnej4.  
 Analitycy OECD w ramach projektu „Better Life”, przepytali 100 tysięcy 
mieszkańców danego kraju w przeciągu roku, czy czuje się on bezpieczny pod-
czas wieczornych spacerów oraz przebadano wskaźnik morderstw. Polska upla-
sowała się na 24 miejscu, gdzie 66.3% Polaków stwierdziło, że czuje się bez-
piecznie (mniej, niż średnia OECD wynosząca 69%), natomiast pod wzglę-
dem zabójstw, Polska znalazła się na 14 miejscu, a wskaźnik wyniósł 0,8 (mniej 
niż średnia OECD – 3,6). OECD uwzględniwszy dane od 2005, zauważa nie-
znaczny spadek we wskaźniku zabójstw5. 
 Rozważając, jaki jest charakter przeciętnego Polaka należy także uwzględ-
nić sytuację polityczną oraz społeczną, a także stosunek Polaków do posiadania 
broni palnej. Okres, kiedy w Polsce był najwyższy wzrost przestępczości, przy-
pada na czas wielu zmian na scenie politycznej oraz arenie międzynarodowej6, 
co zapewne wpływało na kształtujące się społeczeństwo po 1989r. Warto także 
zauważyć, że od 2003 r. rośnie poczucie bezpieczeństwa odczuwane przez Po-
laków, wynikające prawdopodobnie ze spadku przestępstw w kraju.  
 Pomimo że, według niniejszych statystyk, Polacy czują się komfortowo 
w państwie, to 84% jest zdania, że dostęp do broni powinien być ograniczony, 
a tylko co dziewiąty (11%) opowiada się za liberalizacją przepisów. Jednocze-
śnie, co interesujące, badani zostali poproszeni o wskazanie potencjalnych 
skutków upowszechnienia posiadania broni palnej. Zdania były podzielone: 

                                                            
3 Statystyki policyjne. 
4 Eurostat, Crime, violence or vandalism in the area by degree of urbanization, [online] http://ec. 
europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=ilc_mddw06 [dostęp: 29.12.2017]. 
5 OECD, Better Life, [online] http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/safety/ [dostęp: 29.12. 
2017]. 
6 Efektem prac ówczesnego rządu było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, poprzedzone 
referendum ogólnopolskim. Jednocześnie, w tym okresie postały nowe ugrupowania polityczne, 
wybuchły afery Rywina oraz starachowicka. 
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jedna połowa wskazała potencjalnie pozytywne rezultaty, a druga – negatywne. 
Aż 90% respondentów uznało, że przyczyniłoby się to do zwiększenia liczby 
wypadków, a kolejna grupa (83%) uważa, że wzrosłaby liczba zabójstw. Pozy-
tywne aspekty dostrzega 30% badanych, jako wzrost poczucia bezpieczeństwa 
obywateli, a 21%, że wpłynęłoby to na ograniczenie przestępczości. Osoby po-
pierające liberalizację przepisów, oprócz poczucia bezpieczeństwa i ogranicze-
nia przestępczości, wskazują (71%), że zwiększyłaby się liczba wypadków z uży-
ciem broni palnej7. 

Wzrost przestępczości, a dostęp do broni palnej 

 W Polsce dostęp do broni palnej po I wojnie światowej regulował Dekret 
o nabywaniu i posiadaniu amunicji z 1919r., gdzie posiadanie broni palnej 
było uzależnione od uzyskania pozwolenia. W 1932 r. Dekret został zastąpiony 
rozporządzeniem, wydnym przez Prezydenta RP, szerzej regulujący omawianą 
problematykę8, a kolejna regulacja miała miejsce w 1961r., gdy w życie weszła 
ustawa o broni, amunicji i materiałach wybuchowych9. Aktualna ustawa po-
chodzi z 1999 r., określając reguły uzyskiwania pozwolenia na broń oraz sytu-
acje ich cofnięcia, rejestrowanie, zbywanie, przechowywanie i deponowanie 
broni oraz amunicji. 
 We wcześniej wspomnianych badaniach, przeprowadzonych przez 
CBOS, jednoznacznie wskazuje się, że wraz z ułatwieniem dostępu do broni 
palnej, nastąpiłby wzrost przestępstw. Należy zauważyć, że ten argument wy-
nika z błędnego założenia, iż potencjalni przestępcy będą chcieli uzyskać broń 
w legalnym trybie, a jeśli są tej możliwości pozbawieni, to rezygnują ze swoich 
negatywnych zamiarów. Jest to błędny tryb myślenia – potencjalny przestępca, 
skoro planuje dokonać zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem, nie 
będzie uwzględniał problemu z prawidłowym uzyskaniem broni, a obowiązek 
jej rejestracji nie sprzyja ukryciu ewentualnego przestępstwa, wręcz przeciwnie, 
zwiększa ryzyko wskazania go jako posiadacza broni, ergo sprawcę.  

                                                            
7 Komunikat CBOS, Polacy o dostępie do broni palnej, październik 2017, [online] http:// 
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_137_17.PDF [dostęp: 29.12.2017]. 
8 Zdefiniowano m.in. pojęcie broni, amunicji, czy materiałów wybuchowych, a jednocześnie 
określono zasady nabywania oraz posiadania broni, czy też te odnoszące się do obrotu bronią 
i amunicją. 
9 Ustawa z dnia 31 sierpnia 1961 r, o broni amunicji i materiałach wybuchowych, Dz. U. z 1961r., 
Nr 6, poz. 43 ze zm. 
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3 Statystyki policyjne. 
4 Eurostat, Crime, violence or vandalism in the area by degree of urbanization, [online] http://ec. 
europa.eu/eurostat/web/products-datasets/product?code=ilc_mddw06 [dostęp: 29.12.2017]. 
5 OECD, Better Life, [online] http://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/safety/ [dostęp: 29.12. 
2017]. 
6 Efektem prac ówczesnego rządu było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, poprzedzone 
referendum ogólnopolskim. Jednocześnie, w tym okresie postały nowe ugrupowania polityczne, 
wybuchły afery Rywina oraz starachowicka. 
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7 Komunikat CBOS, Polacy o dostępie do broni palnej, październik 2017, [online] http:// 
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_137_17.PDF [dostęp: 29.12.2017]. 
8 Zdefiniowano m.in. pojęcie broni, amunicji, czy materiałów wybuchowych, a jednocześnie 
określono zasady nabywania oraz posiadania broni, czy też te odnoszące się do obrotu bronią 
i amunicją. 
9 Ustawa z dnia 31 sierpnia 1961 r, o broni amunicji i materiałach wybuchowych, Dz. U. z 1961r., 
Nr 6, poz. 43 ze zm. 
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 Interesujące wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez Johna 
Lotta i Davida Mustarda, dotyczące omawianej materii. Badania dotyczyły 
hrabstw w Stanach Zjednoczonych na przełomie lat 1997 – 1992. W tamtych 
latach, w stanach, gdzie istniała możliwość warunkowego pozwolenia na broń 
wskaźnik przestępczości był prawie o połowę niższy niż w innych stanach, ale 
nie wyjaśniał on, czy powodem tego są same obostrzone przepisy. Po przepro-
wadzeniu analizy, wyłączającej udział innych czynników, które mogłyby wpły-
nąć nieprawidłowo na wyniki badań, Lott zauważył nagły spadek wskaźnika 
zabójstw, gwałtów oraz napadów w stanach, gdzie wprowadzono warunkowe 
pozwolenie na broń.10 Niemniej, często w zestawieniu Stanów Zjednoczonych 
i Europy, pierwszy wypada drastycznie, w porównaniu ze starym kontynen-
tem. J. Lott uważa, że wynika to ze złego podejścia dyskutantów, ponieważ 
porównują oni statystyki wywodzące się z krótkiego okresu, zazwyczaj jednego 
roku, a co więcej, pochodzą one z wielu miejsc. Jego zdaniem, w dyskusji na 
temat broni palnej oraz wzrostu wskaźników, należy uwzględniać szereg cza-
sowy, sprawdzając za każdym razem, jak przestępczość kształtowała się w prze-
szłości, gdy dostęp do broni palnej był znacznie ograniczony oraz w relacji do 
miejsc, gdzie przepisy prawa są łagodniejsze11. O ile, w Stanach Zjednoczonych 
takie badania mogłyby rzeczywiście wpłynąć na ich postrzeganie na arenie mię-
dzynarodowej, o tyle Polsce dostęp do broni palnej jest regulowany przez nie-
malże sto lat, dlatego też, prawdopodobnie wśród Polaków istnieje przekona-
nie, że zwiększenie dostępu wywołałoby wzrost wskaźnika zabójstw oraz wy-
padków. Ponadto, należy wskazać na różnice systemowe pomiędzy USA, gdzie 
panuje system common law, przeciwnie do Rzeczypospolitej, co więcej, regu-
lacje dotyczące broni palnej reguluje się na szczeblu ustawowym, natomiast 
w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia częstokroć z regulacjami lokal-
nymi. Sama idea porównań jest ciekawa i rozwijająca, ale statystycznie nie po-
winno się zestawiać tych dwóch państw. Podobnie jest w przypadku porówny-
wania Szwajcarii i Polski. O ile w Szwajcarii ogólne obycie z bronią oraz jej 
dostępnością jest powszechne, o tyle w Rzeczypospolitej posiadanie broni na-
dal może wzbudzać poczucie zagrożenia u postronnych osób, a co więcej, 

                                                            
10 M. Huemer, Czy mamy prawo posiadać broń?, [online] http://mises.pl/wp-content/uploads/20 
15/04/Huemer-czy-mamy-prawo-posiadac-bron.pdf [dostęp: 30.12.2017]. 
11 J. Lott, More Guns Less Crime, Chicago 1998, s. 23. 
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ogólny dostęp do broni palnej mógłby rzeczywiście wpłynąć na wzrost wypad-
ków, choćby poprzez niewłaściwe jej użycie lub przechowywanie.  
 W. Poznaniak stwierdził, że bezpieczeństwo wynikające z posiadania 
broni to iluzja, a samo jej posiadanie może stanowić prowokację do jej użycia12. 
Zwolennicy dostępu do broni palnej często wskazują, że nastąpi poprawa bez-
pieczeństwa, ponieważ napastnik będzie obawiał się o swoje dobra, których 
uszczerbek może nastąpić, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo posiadania przez 
ofiarę broni palnej. Przeciwnicy, w tym W. Poznaniak, wskazują, że jest to 
argument obosieczny, ponieważ takie myślenie może wywołać w napastniku 
chęć bezwzględnego oraz zdeterminowanego działania, co w efekcie zamiast 
działać odstraszająco, prowadziłoby do eskalacji brutalności, zagrożenia oraz 
agresji w społeczeństwie. Ponadto, autor wskazuje na występowanie „efektu 
broni” w postaci prowokacji do negatywnych skojarzeń i emocji – zarówno tj. 
chęć zemsty, ale także nadmiernego poczucia strachu czy lęku. W takim przy-
padku, wskazuje się na możliwość użycia broni nie do celów obronnych, ale 
po to, aby wymierzyć sprawiedliwość lub poczuć się bezpieczniej13. W historii 
Rzeczypospolitej takie sytuacje miały miejsce, chociaż nie dokonano ich za po-
mocą broni palnej14, jednakże, czy nie istniałoby ryzyko, że polskie społeczeń-
stwo, mogłoby dokonać tego ponownie, jeśli uznałoby, że wymiar sprawiedli-
wości nie spełnia swoich funkcji, co byłoby ułatwione, poprzez dostęp do broni 
palnej? Ponadto, niektórzy twierdzą, że wzrost agresji mógłby nie mieć końca, 
jak to ma miejsce w przypadku mafii sycylijskiej, a ofiarami stawałyby się także 
dzieci (nie tylko w przypadku eskalacji negatywnych emocji, ale ze względu 
także na niewłaściwe zabezpieczenie broni przed jej użyciem osób nieupraw-
nionych)15. 
 Według statystyk, przeprowadzonych przez CBOS na grupie Polaków, 
zwiększyłaby się liczba obywateli, którzy kupiliby broń, gdyby była ona łatwiej 

                                                            
12 W. Poznaniak, Społeczno – psychologiczne aspekty posiadania broni, Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny 2003, R. LXV, z. 2. 
13 Tamże. 
14 Tzw. „Samosąd we Włodowie” lub „Lincz we Włodowie” – samosąd, pobicie i zabójstwo 
Józefa Ciechanowicza dokonany przez mieszkańców wsi Włodowo przy użyciu szpadli, kijów 
i łomu, dokonany 1 lipca 2005 r. 
15 W. Poznaniak, op. cit. 
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10 M. Huemer, Czy mamy prawo posiadać broń?, [online] http://mises.pl/wp-content/uploads/20 
15/04/Huemer-czy-mamy-prawo-posiadac-bron.pdf [dostęp: 30.12.2017]. 
11 J. Lott, More Guns Less Crime, Chicago 1998, s. 23. 
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ogólny dostęp do broni palnej mógłby rzeczywiście wpłynąć na wzrost wypad-
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 Według statystyk, przeprowadzonych przez CBOS na grupie Polaków, 
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12 W. Poznaniak, Społeczno – psychologiczne aspekty posiadania broni, Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny 2003, R. LXV, z. 2. 
13 Tamże. 
14 Tzw. „Samosąd we Włodowie” lub „Lincz we Włodowie” – samosąd, pobicie i zabójstwo 
Józefa Ciechanowicza dokonany przez mieszkańców wsi Włodowo przy użyciu szpadli, kijów 
i łomu, dokonany 1 lipca 2005 r. 
15 W. Poznaniak, op. cit. 
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dostępna, ale jednocześnie, ta sama grupa wskazała, że nie byłaby zaintereso-
wana jej nabyciem (85% opowiedziało się negatywnie)16. Można uznać, że na-
bywanie broni byłoby dokonywane przez osoby, które miałyby problem z uzy-
skaniem pozytywnego wyniku z testów psychologicznych, ale zwolennicy 
wskazują, że restrykcyjne przepisy powodują nieotrzymanie pozwolenia przez 
osoby posiadające wadę wzroku i to te osoby, również mogłyby nabywać broń. 
Dlatego też, można uznać, że w przypadku Polski powszechny dostęp do broni 
palnej mógłby stać się formą eksperymentu na społeczeństwie, ponieważ przez 
długi okres czasu, w polskim ustawodawstwie posiadanie broni palnej było wa-
runkowe, więc może zamiast ogólnego dostępu należałoby jedynie zmienić wa-
runki otrzymywania pozwolenia na broń. 

„Efekt broni” oraz teorie zagrożenia przestępczości 

 W społeczeństwie istnieje grupa ludzi, którzy posiadają osobowość typu 
A, przejawiająca się w skłonność do nadmiernej rywalizacji oraz dominacji, dą-
żenia do sukcesu w każdej materii, jednocześnie nieustępliwi, nie zawierają 
kompromisu, są konfliktowi oraz mają tendencje do przeżywania złości, żalu 
oraz zawiści. Leonard Berkowitz uważa, że obecność broni, czy sam jej widok 
wzmaga u niektórych skłonność do myśli i uczuć o negatywnym zabarwieniu 
emocjonalnym, co w efekcie może prowadzić do agresywnych działań bądź de-
cyzji, w szczególności, gdy wcześniej jednostka podatna na tego typu oddziały-
wanie była poddana nieprzyjemnym bodźcom lub zdarzeniom. Widok broni, 
w połączeniu z niekorzystnym nastrojem emocjonalnym, może spowodować 
równie negatywne działania, myśli czy skojarzenia, a w szczególności, kiedy 
jednostka jest osobą posiadającą omówiony wyżej typ osobowości17. Potwier-
dzają to również badania A. Frączka, ale agresywne myśli nie muszą być wy-
wołane wyłącznie przez broń, jednakże także przez przedmioty, np. pasek od 
spodni czy kij, stanowiące kiedyś źródło wyrządzania bólu, co w rezultacie bę-
dzie stanowiło sygnał wyzwalający lub nasilający intensywność agresji. Dotyczy 
to również sytuacji, kiedy człowiek nie przeżywa tych emocji bądź nie doznaje 

                                                            
16 Komunikat CBOS, statystyki z października 2017 r., http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 
2017/K_137_17.PDF 
17 W. Poznaniak., op. cit. 
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żadnych frustracji.18 W rezultacie, istnieje grupa ludzi, u których widok broni 
wywoła lęk i tendencję do ukrywania się, a dla innych może kojarzyć się 
z możliwością udowodnienia dominacji, skuteczności oraz chęci upokorzenia 
przeciwnika. Przedstawiony „Efekt broni”, w przypadku skłonności do ucie-
czki czy podjęcia ataku, pojawia się w szczególności w państwach, które były 
zaangażowane w wojnę, zarówno obronną, jak i napastniczą. Ma to związek 
z widocznymi konsekwencjami używania broni – rannymi, zabitymi, ogólnym 
zniszczeniem oraz negatywnymi skutkami dla społeczności cywilnej19. 
 Istnienie „efektu broni” potwierdziła organizacja „Center for Disease Con-
trol”, twierdząca, że sprzeczki w rodzinach, gdzie znajduje się broń, częściej 
kończą się śmiercią, niż w rodzinach nieposiadających broni. Ponadto, osoby 
zamieszkałe w tego typu domach, są narażone na samobójstwo pięciokrotnie 
częściej20. Badania zostały opublikowane w 1996r., a po nich zakończono dal-
sze rozważania i nadal ich nie podjęto, mimo prób prezydenta Obamy 
w 2012r.  
 W kwestii zagrożenia przestępczością wskazuje się, że jest ono większe 
w przypadku miejsc znacznie zaludnionych, co wiążę się z „poczuciem anoni-
mowości”, co w potencjalnym sprawcy wywołuje uczucie bezkarności, ze 
względu na niewielkie prawdopodobieństwo jego wykrycia. W związku z po-
wyższym, istnieją dwie teorie zagrożenia przestępczością wynikającą z miejsca 
zamieszkania: teoria sposobności i teoria wspólnoty. Pierwsza z nich dotyczy wa-
runków środowiska, w których przebywa sprawca – są one sprzyjające albo 
ograniczające możliwość popełnienia przestępstwa. Będą one dogodne, gdy ry-
zyko związane z dokonanym czynem jest minimalne. Natomiast teoria wspól-
noty odnosi się bezpośrednio do poczucia integracji oraz wspólnoty sąsiedzkiej. 
Największe ryzyko jest tam, gdzie poziom odczuwalności jest niski. W tym 
przypadku, zapobieganie potencjalnym przestępstwom będzie polegało na bu-
dowaniu więzi sąsiedzkich, kształtowaniu poczucia przynależności i tożsamo-
ści. Wskazuje to na nieformalny charakter kontroli społecznej, więc w przy-
padku zjawisk tj.: bezrobocie, pijaństwo, ubóstwo, slumsy, ograniczony kon-

                                                            
18 A. Frączek, Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych, Warszawa 
1979. 
19 W. Poznaniak, op. cit. 
20 Tamże. 
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18 A. Frączek, Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych, Warszawa 
1979. 
19 W. Poznaniak, op. cit. 
20 Tamże. 
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takt z mieszkańcami, zmniejszająca się tzw. klasa średnia. Prowadzi to do zała-
mania się porządku społecznego, co powoduje zmniejszenie poczucia bezpie-
czeństwa oraz zwiększenie poczucia zagrożenia. A. Hauziński wyróżnia dwa 
rodzaje barier, wywołujących lęk i uczucie niebezpieczeństwa. Pierwsze, to „ba-
riery uniemożliwiające ucieczkę”, do których należą np. mury, płoty, ciągi zie-
leni, co utrudni zaatakowanej ofierze uciekanie, a drugie to sprzyjające ukryciu 
się sprawcy, w łatwy oraz szybki sposób. Zaliczają się do nich gęste zarośla, 
wzniesienia, nieoświetlone miejsca itd.  W takich miejscach jednostka, planu-
jąc popełnić przestępstwo, może obserwować z ukrycia potencjalną ofiarę21. 

Badania psychologiczne niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń i ich 
wartość diagnostyczna 

 Celem restrykcyjnej kontroli wydawania pozwoleń na broń palną wydaje 
się być pewność co do prawidłowego jej używania. Kluczem do oceny kandy-
datów są badania psychologiczne i lekarskie. W art. 15 ustawy o broni i amu-
nicji22 zawarty jest katalog przesłanek negatywnych, blokujących możliwość 
wydania takiego pozwolenia. Oprócz cech osobowościowych i zaburzeń psy-
chologicznych czy psychofizycznych wymienia się również wiek, nieposiadanie 
miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istnienie 
uzasadnionej obawy, że broń ta może zostać użyta w celu sprzecznym z intere-
sem bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  
 Określenie „sprawność psychofizyczna” użyte przez ustawodawcę obej-
muje całość powiązanych ze sobą cech fizycznych i psychicznych człowieka. 
Oznacza to, że jakiekolwiek upośledzenie cechy którejkolwiek kategorii (np. 
zaburzenia słuchu, wzroku, choroba psychiczna, aspekty charakterologiczne) 
skutkuje ograniczeniem sprawności psychofizycznej i, w konsekwencji, nega-
tywnym orzeczeniem lekarskim23. Analogicznie, jeżeli osoba posiadająca po-
zwolenie nie dostarczy aktualnych badań, zostanie pozbawiona prawa do po-
sługiwania się bronią palną.  

                                                            
21 A. Hauziński, Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością, Poznań 
2001. 
22 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549 ze zm. 
23 S. Maj, Komentarz do ustawy o broni i amunicji, Warszawa 2009. 
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 Na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia24, 
wyszczególniono stany chorobowe i zaburzenia funkcjonowania psychologicz-
nego wykluczające możliwość wydania pozwolenia na broń: organiczne zabu-
rzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne 
i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktyw-
nych, z wyłączeniem palenia tytoniu, schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii 
i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe lękowe, 
obsesyjno-kompulsywne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną, przewleka-
jąca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, przewlekłe zaburzenia 
behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycz-
nymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem 
organicznym ani chorobą somatyczną, zaburzenia osobowości, zaburzenia na-
wyków i popędów, zaburzenia preferencji seksualnych, upośledzenie umy-
słowe, całościowe zaburzenia rozwojowe; zaburzenia zachowania i emocji roz-
poczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Najczęściej prze-
prowadzanymi testami psychologicznymi są Inwentarz Stanu i Cechy Lęku 
(STAI), Test Niedokończonych Zdań Rottera (RISB) oraz Kwestionariusz Radze-
nia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS). Badania psychologiczne mają na celu 
określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości wniosko-
dawcy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytua-
cjach oraz określenie poziomu jego dojrzałości społecznej. W zakresie uznania 
badającego psychologa pozostaje rozszerzenie diagnostyki o dodatkowe testy 
oceniające inne aspekty sprawności psychologicznej.  
 Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (State-Trait Anxiety Inventory, STAI)25 jest 
testem psychometrycznym pozwalającym na obiektywne oraz stosunkowo ła-
twe i szybkie dokonanie pomiaru lęku u osoby badanej. Kluczowym założe-
niem jest rozróżnienie lęku rozumianego jako przejściowy stan jednostki osią-
gnięty pod wpływem sytuacji (lęk – stan, state - anxiety), a rozumianego jako 

                                                            
24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu stanów choro-
bowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia 
na broń i rejestracji broni, Dz. U. 2006 Nr 2 poz. 14. 
25 C. D Spielberger., S. J. Sydeman, A. E Owen, B. J Marsh, Measuring anxiety and anger with 
the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and the State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI), 
[w:] Maruish M. E, The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment, 
Londyn, s. 1999. 
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takt z mieszkańcami, zmniejszająca się tzw. klasa średnia. Prowadzi to do zała-
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21 A. Hauziński, Mapy poznawcze środowiska zamieszkania zagrożonego przestępczością, Poznań 
2001. 
22 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, Dz. U. 1999 Nr 53 poz. 549 ze zm. 
23 S. Maj, Komentarz do ustawy o broni i amunicji, Warszawa 2009. 
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24 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu stanów choro-
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the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and the State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI), 
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względnie stała cecha osobowości (lęk-cecha, trait – anxiety). Według Spiel-
berga, lęk jako cecha oznacza nabytą dyspozycję behawioralną, która czyni jed-
nostkę podatną na postrzeganie szerokiego zakresu obiektywnie niegroźnych 
sytuacji jako zagrażające i reagowanie na nie stanem lęku, nieproporcjonalnie 
silnymi w stosunku do wielkości obiektywnego niebezpieczeństwa. Lęk jako 
stan zaś charakteryzuje się subiektywnymi, świadomie postrzeganymi obawami 
i napięciem, którym towarzyszy związane z nimi pobudzenie układu nerwo-
wego, zmienne pod wpływem różnych czynników zagrażających26. Dla celów 
badania jednostki w kierunku pozwolenia na broń palną kluczowym elemen-
tem jest określenie poziomu lęku chronicznego, który może znacząco oddzia-
ływać na rzetelną ocenę sytuacji zagrożenia prowadzącej do użycia broni.  
 Ważną cechą Testu Niedokończonych Zdań Rottera (RISB) jest duży sto-
pień ukrycia celu prowadzonych analiz. Jako narzędzie ma on zobrazować po-
ziom przystosowania osoby, jej poglądy na temat siebie i świata. Polega on na 
przedstawieniu badanemu czterdziestu początków zdań, które winne być uzu-
pełnione pierwszą myślą pojawiającą się w głowie. Zakłada się, że udzielone 
odpowiedzi odzwierciedlają pragnienia, dążenia, lęki i postawy. W rozumieniu 
Rottera nieprzystosowanie oznacza występowanie długotrwałych stanów przy-
gnębienia czy poczucia nieszczęścia, trudności lub nieumiejętności radzenia so-
bie z frustracją, brak konstruktywnej aktywności lub zakłócenia w podejmo-
waniu czy kontynuowaniu działań, niezdolność do nawiązywania i utrzymy-
wania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Przystosowanie rozumiane jest nie 
tylko jako niewystępowanie u jednostki symptomów psychologicznych, lecz 
także oznacza zdolność do efektywnego działania oraz do nawiązywania i utrzy-
mywania kontaktów interpersonalnych27. 

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS) określa 
dominujący sposób radzenia sobie ze stresem. Po odniesieniu się do 48 stwier-
dzeń w pięciostopniowej skali, badanego przypisuje się do jednej z czterech 
grup: styl skoncentrowany na zadaniu, na emocjach, na unikaniu poprzez an-
gażowanie się w czynności zastępcze lub poszukiwanie kontaktów towarzy-
skich. Pożądaną umiejętnością jest konstruktywna strategia radzenia sobie ze 

                                                            
26 Tamże. 
27 J. B. Rotter, J. E. Rafferty, The Rotter Incomplete Sentences Blank manual: College form, New 
York 1950. 
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stresem. Test ten oparty jest na teorii transakcyjnej stresu R. Lazarusa i S. Folk-
man28, według której kluczową rolę w kwalifikowaniu sytuacji jako stresowej 
jest jej indywidualna interpretacja przez jednostkę, a nie właściwości obiek-
tywne.  

Stosowanie trzech powyższych testów psychologicznych pozwala na okre-
ślenie konstrukcji psychicznej wnioskodawcy związanej z lękiem, sytuacjami 
kryzysowymi, stresowymi oraz przystosowaniem do otaczającego świata. Są to 
obszary relewantne dla oceny psychologicznej kandydata na posiadanie broni 
palnej – przedmiotu służącego do obrony, mogącego w nieodpowiednich rę-
kach zmienić się w narzędzie zbrodni.  

Badania psychologiczne prowadzone w odniesieniu do kandydatów na po-
zwolenie na posiadanie broni mają na celu ogólną ocenę profilu psychologicz-
nego, który może mieć znaczący wpływ na sposób wykorzystania broni palnej 
oraz stopień odpowiedzialności przy jej używaniu. Kluczowymi obszarami 
poddawanymi testom są te związane z lękiem, sytuacjami kryzysowymi, stre-
sowymi oraz przystosowaniem do otaczającego świata. Prowadzenie badań 
o takich charakterze ma na celu wydanie opinii o kandydacie, który jako po-
tencjalny posiadacz broni palnej powinien wykazywać się niezaburzoną kon-
strukcją psychiczną. 

Prawne uwarunkowanie wydania pozwolenia na broń w celach ochrony 
osobistej, osób i mienia – ustawa o broni i amunicji29 

 Polski ustawodawca w art. 10 ustawy o broni i amunicji30 wprowadza ka-
talog możliwych celów ubiegania się o pozwolenie oraz okoliczności wyjaśnia-
jących przyczynę konieczności posiadania broni palnej. W obydwu przypad-
kach jest to katalog otwarty, jednakże biorąc pod uwagę ewolucję wspomnia-
nego przepisu, jest to pożądany kierunek zmian. Od wejścia w życie ustawy 
w marcu 2000 r., aż do marca 2011 r. w treści artykułu widniało bliżej niezde-
finiowane stwierdzenie „Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, 
jeżeli okoliczności, na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie, 

                                                            
28 S. Folkman, R. Lazarus, C. Dunkel-Schetter, A. DeLongis, R. J. Gruen, Dynamics of a stressful 
encounter: Cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes, Journal of Personality and Social 
Psychology 1986, Vol. 50(5), s. 992-1003.   
29 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji … . 
30 Tamże. 
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uzasadniają jego wydanie”31. Nie sposób się nie zgodzić, iż pozostawienie tak 
rozległej strefy interpretacyjnej rodzi rozbieżności w ocenie praktycznej wnio-
sków o pozwolenie na broń oraz daje szeroką możliwość kierowania się indy-
widualnymi kategoriami wartościującymi. Nowela marcowa wprowadziła do 
artykułu 10. Ustawy, katalog „ważnych przyczyn”, przypisując każdą przy-
czynę określonemu celowi - dla celów ochrony osobistej, osób i mienia wymie-
niając stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. 
Z punktu widzenia prawa administracyjnego organ pozbawiony został uzna-
niowości – należy bowiem odróżnić pełną swobodę decyzyjną w przedmiocie 
wydania pozwolenia na broń od pozostawienia przez ustawodawcę (celowo 
bądź nie) pojęć niedookreślonych w treści przepisu. 

Zasadniczą kwestią wydaje się być problematyka przyjęcia subiektywnej 
bądź obiektywnej kategorii oceny zagrożenia. Poczucie niebezpieczeństwa jest 
wartością indywidualną, a jednostka ubiegająca się o pozwolenie na broń może 
podnieść w argumentacji każdą sytuację, w której poczuła się zagrożona. Jed-
nakże to do organu Policji będzie należała swobodna ocena przedstawionych 
przez wnioskodawcę powodów. Idąc w ślad za wyrokiem WSA w Warszawie 
z dnia 29 sierpnia 2013 r.32, aby zagrożenie można było uznać za stałe, musi 
spełniać cechy permanentności i aktualności, a jego realność musi być rzeczy-
wista i obiektywna, a nie nacechowana subiektywnością. Ponadprzeciętność 
zaś nie może sprowadzać się do sytuacji hipotetycznej, lecz musi być nadzwy-
czajna i niepowszednia. Co ciekawe, jest to interpretacja analogiczna do tej 
przyjętej dla art. 190 kodeksu karnego33, gdzie elementem umożliwiającym 
przypisanie sprawcy groźby karalnej jest obiektywna ocena subiektywnego po-
czucia strachu czy też zagrożenia34. Kierunek ten wydaje się być słuszny, albo-
wiem ograniczanie monopolu państwa na zapewnienie bezpieczeństwa obywa-
telom poprzez wprowadzanie do obrotu broni palnej tylko na podstawie su-
biektywnych odczuć jednostki, może prowadzić do zbyt swobodnego wydawa-
nia pozwoleń przekładającego się na brak kontroli nad bezpieczeństwem oby-

                                                            
31 Tamże. 
32 Wyrok WSA z dnia 29 sierpnia 2013 r., sygn. II SA/Wa 739/13. 
33 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 ze zm. 
34 P. Kozłowska-Kalisz, M. Budyn-Kulik, M. Mozgawa, M. Kulik, M. Mozgawa, Kodeks karny. 
Komentarz, , Warszawa 2017.  
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wateli. Przepisy regulujące dostęp do śmiercionośnego środka, jakim niewąt-
pliwie jest broń palna, powinny być interpretowane możliwie restrykcyjnie, 
toteż rygorystyczna polityka organu Policji w ocenie wniosków o pozwolenie 
na broń w celach ochrony osobistej jest jak najbardziej uzasadniona.  

Obrona konieczna i dostęp do broni palnej 

Obrona konieczna stanowi źródło licznych kontrowersji w Polsce. Aby 
móc skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 25 kodeksu karnego, działanie 
jednostki musi być ukierunkowane na odparcie bezpośredniego, bezprawnego 
zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem35. Jakie narzędzia dopusz-
cza się w celu obrony koniecznej? Według orzecznictwa, ofiara nie musi ukry-
wać się przed napastnikiem bądź uciekać, aby skorzystać z obrony koniecznej. 
Ma ona prawo odeprzeć zamach poprzez jakiekolwiek, dostępne środki, aż do 
momentu odstąpienia sprawcy od kontynuowania zamachu36. Podobnie uznał 
SA w Białymstoku, stwierdziwszy, że ofiara może bronić się wszelkimi sposo-
bami, żeby odeprzeć atak, a napastnik musi uwzględniać możliwość zadania 
mu ciężkiego uszczerbku bądź pozbawienia go życia, nawet jeżeli atakujący 
dysponuje tylko siłą fizyczną37. Jednocześnie, należy pamiętać o możliwości 
przekroczenia granic obrony koniecznej, dlatego też ofiara powinna dostoso-
wać środek i moment obrony do istniejącej sytuacji.  
 Jednocześnie, zgodnie podpisanym przez prezydenta projektem, zmianie 
ulegną przepisy dotyczące obrony koniecznej. Według projektu, wprowadzony 
zostanie §2a do art. 25 kodeksu karnego.  

§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpie-
rając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo 
przylegającego do nich ogrodzonego terenu lub odpierając zamach poprze-
dzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony 
koniecznej było rażące. 

                                                            
35 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553, ze zm. 
36 Wyrok SN z dnia 3 lutego 1972 r., sygn. akt IV KR 337/71. 
37 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. akt II Aka 168/05. 
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 Przekroczenie granic obrony koniecznej polega na niewłaściwym sposobie 
ochrony lub nieadekwatności użytych środków w stosunku do zagrożenia wy-
nikającego z zachowania napastnika. Wprowadzony paragraf ma na celu 
zwiększenie zakresu obrony i ograniczenie sytuacji, w których osoba broniąca 
swojego domostwa, będzie narażona na pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej. Pomimo licznie wskazanych wad m.in. przez Prokuratorię Generalną, 
należy zastanowić się, jak sytuacja będzie wyglądała, gdy po wejściu w życie 
niniejszego paragrafu, pozwoli się na powszechny dostęp do broni palnej. 
 M. Filar, będący zwolennikiem liberalizacji przepisów dotyczących broni 
palnej, uważa, że jej posiadanie to obywatelskie prawo podmiotowe. Według 
autora, jeśli ofiara posiadałaby broń, zwiększyłoby się jej bezpieczeństwo, a co 
więcej, spowoduje to u atakującego lęk albo odebranie broni ofierze. Zdaniem 
M. Filara, prostym rozwiązaniem zapobiegającym takiej sytuacji, byłoby prze-
prowadzenie odpowiednich szkoleń38. Jak wcześniej zostało wskazane, argu-
ment odnoszący się do poczucia bezpieczeństwa może być użyty w niniejszej 
dyskusji dwojako. Jednakże, uwzględniając nadchodzące zmiany w przepisach, 
mógłby nastąpić wzrost ryzyka użycia broni palnej przedwcześnie, szczególnie 
w niesprzyjających okolicznościach, np. kiedy w nocy domownik usłyszy nagły 
ruch na posesji, nie spodziewając się żadnych wizyt i użyje broni, pomimo 
że osoba naruszająca jego mir domowy nie miała na celu popełnienia przestęp-
stwa. Odnośnie proponowanych szkoleń, uważam, że rzeczywiście mogłoby to 
pozytywnie wpłynąć na stosunek Polaków do broni. Nie tylko w celu jej na-
bycia w przyszłości, ale także zdobycia umiejętności obchodzenia się z nią. 
Owszem, kradzież, napaść czy próba gwałtu, to zdarzenia, których przedział 
czasowy jest niezwykle krótki, ale niesłusznie podnosi się, że w obliczu praw-
dziwego zagrożenia, odpowiednie przeszkolenie nie przyniesie efektów39. 
Wprowadzenie odpowiednich szkoleń oraz nauka obycia się z bronią, przepro-
wadzona przez wykwalifikowane jednostki, zapobiegałabym sytuacjom, w któ-
rych ofiary broń by gubiły, zostały łatwo obezwładniane bądź same doprowa-
dzały do spowodowania u siebie ciężkich uszczerbków. Właśnie brak odpo-
wiednich przygotowań, powoduje taki stan rzeczy, a powszechny dostęp do 

                                                            
38 M. Filar, Prawo posiadania broni palnej, jako obywatelskie prawo podmiotowe, [w:] Teoria 
prawa. Filozofia prawa. Współczesne prawo i prawoznawstwo, Toruń 1998, s. 69–71. 
39 Tak stwierdziła E. Adamczyk, podkreślając, że ofiara w przypadku szarpaniny mogłaby po-
strzelić samą siebie. 
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broni palnej mógłby jednocześnie go uwydatnić, co w efekcie może doprowa-
dzić do eskalacji negatywnych emocji związanych z bronią palną. Swobodny 
dostęp do broni nie pozwoliłby na kontrolowanie, kto nabywa broń, ani czy 
posiada on odpowiednie kwalifikacje, aby nie spowodować krzywdy zarówno 
u siebie, jak i u osób przebywających w jego otoczeniu.  
 Natomiast słusznie podnosi E. Adamczyk, że wypadki z udziałem broni 
się zdarzają i nie są one „całkowicie marginalne”, jak twierdzi M. Filar. Przy-
toczony został przypadek 12-letniego chłopca, który postrzelił śmiertelnie swo-
jego kolegę, bronią legalnie posiadaną przez jego ojca.40 Być może, wniosek 
marginalizacji nasunął się, gdyż posiadanie broni jest obecnie warunkowane 
spełnieniem konkretnych wymogów, ale w sytuacji, gdy dostęp byłby całkowi-
cie rozpowszechniony, bez odpowiedniego przygotowania oraz przeprowadzo-
nych badań psychologicznych, podobnych sytuacji byłoby znacznie więcej. 
Warto wskazać również, że według statystyk przeprowadzonych przez CBOS, 
badani decydenci obawiają się znacznie bardziej o najbliższych niż o samych 
siebie. Czy jeżeli występowałoby coraz więcej analogicznych zdarzeń, to nie 
nastąpiłby spadek poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków? 

Ustawodawstwo wybranych krajów europejskich w zakresie dostępu do 
broni palnej  

Biorąc pod uwagę okresowo rosnące nastroje społeczne wymuszające na 
władzy refleksje dotyczącą ustawy o broni palnej, zasadnym w kontekście ni-
niejszego artykułu wydaje się być przeprowadzenie komparatystyki czterech 
krajów Europy pod kątem uregulowania dostępu do broni.  

Wielka Brytania 

Ustawodawstwo brytyjskie w zakresie prawa do posiadania broni palnej 
jest jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Najważniejszym aktem 
prawnym regulującym tę materię jest ustawa o broni z 1968 roku41, wielokrot-
nie nowelizowana. Nabywanie, posiadanie i korzystanie z broni palnej, broni 
pneumatycznej oraz amunicji bez uzyskania licencji jest na obszarze Wielkiej 

                                                            
40 E. Adamczyk, Dostęp do broni palnej w celu ochrony osobistej w Polsce, Studia nad bezpieczeń-
stwem 2016, nr 1, s. 147 – 164. 
41 Firearms Act, 1968 r.  
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Brytanii nielegalne. Zezwolenie wydaje policja, która dysponuje szeroką swo-
bodą decyzyjną. W odróżnieniu od ustawodawstwa polskiego, sama chęć po-
siadania broni czy też używania jej w samoobronie nie jest wystarczającym po-
wodem do ubiegania się o licencję. Zwraca się także szczególną uwagę na prze-
chowywanie broni w taki sposób, aby osoby postronne nie miały do niej do-
stępu, rejestruje numer seryjny broni i dopuszczalną ilość amunicji, a każdy 
ubytek w zapasach, spowodowany na przykład kradzieżą, należy zgłaszać poli-
cji. W procesie przyznawania licencji na broń palną policja przeprowadza rów-
nież rutynowy wywiad lekarski i środowiskowy odnośnie kandydata – co wię-
cej, konieczność ich wykonania nie jest czasowo ograniczona do okresu skła-
dania wniosku. Policja może w dowolnym momencie posiadania broni zlecić 
dodatkowe badania. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem na kare ̨ co naj-
mniej trzech lat pozbawienia wolności są objęte całkowitym zakazem ubiegania 
się o pozwolenie na broń. Osoby skazane na kare ̨ pozbawienia wolności od 
trzech miesięcy do mniej niż trzech lat mogą się ubiegać o pozwolenie na bron ́ 
po upływie pięciu lat od zakończenia odbywania kary. Brytyjska niechęć do 
rozszerzania dostępu do broni palnej wynika najprawdopodobniej z wydarzeń 
z Hungerford oraz Dunblane, gdzie odpowiednio w 1987 r. oraz 1996 r. do-
konano masakry za pomocą broni automatycznej i półautomatycznej zabijając 
każdorazowo szesnaście osób. Co więcej, rząd brytyjski w 1997 r. ustano-
wił fundusz, z którego wypłacano rekompensaty finansowe dla właścicieli 
broni palnej, pod warunkiem oddania jej na przechowanie policji. 

Norwegia 

Norweskie ustawodawstwo rozróżnia pozwolenie na nabycie broni i po-
zwolenie na jej posiadanie. W pierwszym przypadku jest to dokument ważny 
rok (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy), uprawniający do zakupu 
określonego rodzaju broni oraz komponentów do niej. Kopię pozwolenia na-
leży załączyć do ewidencji sprzedaży oraz przekazać policji. Analogicznie wy-
daje się pozwolenie na nabycie amunicji. Pozwolenie na posiadanie broni może 
być wydawane terminowo lub bezterminowo i uregulowane jest przez rozpo-
rządzenie dotyczące broni palnej42. Policja uprawniona jest do kontrolowania 
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sposobu przechowywania broni. Musi być ona zamknięta, rozbrojona lub 
w elementach, niedozwolone jest noszenie broni w miejscach publicznych. Ze 
względu na położenie geograficzne oraz uwarunkowania kulturowe Norwegii, 
blisko 10% obywateli posiada broń palną zarejestrowaną w celach myśliw-
skich. Nielegalne jest jednak nabywanie i posiadanie broni używanej jako wo-
jenna, automatycznej, palnej zamaskowanej jako inne przedmioty, półautoma-
tycznej oraz pistoletów ogłuszających. Za złamanie powyższych przepisów 
przewidziane są sankcje karne oraz cywilne.  

Francja 

We Francji broń podzielona jest na cztery kategorie, za kryterium rozróż-
nienia przyjęto powtarzalność strzelania oraz możliwą liczbę oddanych strza-
łów. Kategoria A, dostępna wyłącznie za specjalnym pozwoleniem, to broń na 
ramię, broń ręczna szybkostrzelna, strzelby, sprzęt wojskowy oraz wyposażenie 
ochronne przeciwko gazom bojowym. Osoby prywatne nie mogą posiadać 
broni tej kategorii, z wyjątkiem kolekcjonerskich czy pamiątkowych egzempla-
rzy sprzed 1946 r., pozbawionych cech użytkowych. Do kategorii B zalicza 
się między innymi broń krótka, broń półautomatyczna, niektóre rodzaje broni 
palnej do strzelania kulami gumowymi oraz broń na impulsy elektryczne po-
wodująca szok elektryczny na odległość. Osoby prywatne mogą nabywać i po-
siadać broń tej kategorii po uzyskaniu zezwolenia, które przyznawane jest oso-
bom pełnoletnim, nieobjętym zakazem posiadania broni, niekaranym za mor-
derstwo, zabójstwo, tortury, stosowanie przemocy, przemoc lub agresję seksu-
alną czy handel narkotykami, nieleczonym psychiatrycznie, posiadającym li-
cencję federacji sportowej potwierdzającą ćwiczenie strzelectwa na rzutkach. 
Broń kategorii C dostępna jest pod warunkiem niekaralności, spełnienia wa-
runków związanych z wiekiem oraz złożenia deklaracji jej posiadania. Jest to 
między innymi broń długa przeładowywana ręcznie, broń wyrzucająca pociski 
w sposób niepirotechniczny, niektóre rodzaje broni na pociski gumowe. Kate-
goria D zawiera między innymi przedmioty niebędące bronią palną, np. szty-
lety, noże, paralizatory, pałki, niektóre aerozole porażające oczy lub drogi od-
dechowe, broń skonstruowaną wyłącznie dla amunicji białej (gazową), broń 
sygnalizacyjną. Jest ona niedostępna dla nieletnich, podlega rejestracji, a osoby 
leczone psychicznie muszą posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza psychia-
try.  
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Niemcy  

Niemiecka ustawa o broni43  wprowadza relatywnie rygorystyczną poli-
tykę dotyczącą posiadania broni palnej. Każda osoba posiadająca broń obowią-
zania jest do przedstawienia odpowiedniej licencji, a kryteria jej przyznawania 
są bardzo restrykcyjne. Wymagają udowodnienia, że wnioskodawca jest po-
ważnie zagrożony i że to zagrożenie może zostać zmniejszone przez noszenie 
broni. Należy również posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
na kwotę do 1 miliona euro. Rozróżniono broń o charakterze wojskowym i do 
użytku cywilnego – broń wojskowa (Kriegswaffe) nie może znajdować się 
w posiadaniu osób prywatnych, tak samo jak broń automatyczna, półautoma-
tyczna, pistolety powtarzalne czy broń ukryta w innych przedmiotach. Usta-
wodawca rozróżnia także sposoby przechowywania broni w zależności od jej 
typu i szczegółowo określa kryteria, jakie powinny spełniać schowki. Nabywca 
winien zarejestrować broń w ciągu dwóch tygodni od nabycia w tym samym 
organie administracyjnym, który wydał pozwolenie.  

W każdym z czterech omawianych krajów, ustawodawstwo w zakresie do-
stępu do broni palnej jest diametralnie różne. Są to państwa o różnym profilu 
politycznym oraz o różnej polityce społecznej – niektóre cechują się paternali-
zmem prawnym, inne stosunkowo zwiększonymi swobodami obywatelskimi. 
Należy zauważyć, iż niezależnie od aktualnej administracji i opcji politycznej, 
ustawodawca żadnego z tych państw nie zdecydował się na rozszerzenie do-
stępu do broni palnej. Niechęć ta wynika prawdopodobnie z historii tych kra-
jów – w każdym z nich dochodziło do przynajmniej jednej masakry z użyciem 
broni automatycznej czy półautomatycznej. Ograniczenie powszechnego do-
stępu do broni palnej pozwala rządzącym na chociażby częściową kontrolę jej 
obiegu, co niewątpliwie zwiększa zarówno faktyczne bezpieczeństwo obywa-
teli, jak i ich codzienny komfort psychiczny. 

Podsumowanie 

Dostęp do broni palnej to wielowątkowy temat, którego nie należy roz-
patrywać w sposób wąski oraz ograniczony wyłącznie do kwestii prawnych. 
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Pomimo wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród Polaków, według przeprowa-
dzonych przez CBOS badań wynika, że nadal utrzymuje się sceptyczny stosu-
nek co do powszechnego dostępu do broni. Społeczeństwo, posiadające ogra-
niczony dostęp przez tyle lat, należałoby odpowiednio przygotować do ewen-
tualnych zmian czy rozszerzeń w tym zakresie. Niewątpliwie, brak edukacji 
w kwestii posługiwania się bronią, jej pielęgnacji oraz sposobu przechowywa-
nia, stanowi znaczną przeszkodę w swobodnym dostępie do broni. Ponadto, 
w dyskusji należy uwzględnić aspekty psychologiczne, czyli typ osobowości 
A, zjawisko „efektu broni” oraz teorie zagrożenia przestępczości. Przeprowa-
dzanie badań psychologicznych pozwoliłoby na stworzenie zarysu profilu kan-
dydata na broń, od których nie odeszły państwa o liberalnych poglądach, 
tj. Wielka Brytania czy Francja. Warto również zauważyć, że wprowadzone 
zmianyw prawie karnym w zakresie art. 25 kodeksu karnego będą wymagały 
zmian w zakresie ustawy o broni i amunicji, w szczególności w zakresie nieo-
strych kryteriów przyznawania pozwolenia na broń. Co więcej, należy pamię-
tać, że osoba planująca popełnić przestępstwo nie będzie chciała pozyskać broni 
z legalnego źródła, wręcz przeciwnie, zależeć jej będzie na pozyskaniu broni bez 
numeru seryjnego, aby nie można było dokonać szybkiej weryfikacji jego 
osoby. Natomiast wprowadzenie ogólnego dostępu broni palnej w Polsce mo-
głoby stanowić formę eksperymentu na społeczeństwie, ponieważ niedoświad-
czony oraz nieprzeszkolony naród nie wiedziałby jak posługiwać się bronią, aby 
nie spowodować krzywdy sobie bądź osobom bliskim, a z przeprowadzonych 
badań wynika, że to właśnie o bezpieczeństwo najbliższych Polacy obawiają się 
najbardziej. Natomiast zupełny brak kontroli nad obiegiem broni, może nara-
zić obywateli na zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa oraz ich komfortu psy-
chicznego, nie tylko ze względu braku edukacji w tym zakresie, ale także z po-
wodu możliwości posiadania broni palnej przez każdego obywatela, który 
może nie posiadać odpowiednich predyspozycji, co w efekcie będzie stanowiło 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. 
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Niemniej, kwestia dostępu do broni palnej jest nadal otwarta, aczkolwiek 
jak zostało nakreślone powyżej, w rozprawach nad nią nie należy ograniczać się 
do zagadnień prawnych oraz wolnościowych. 

Rys. 1. CBOS – poziom bezpieczeństwa na przestrzeni lat 1987-2017. 
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Rys.3, CBOS – stanowisko społeczeństwa odnośnie uproszczenia procedur 
dostępu do broni palnej 
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Summary 

Access to Firearms – Psychological, Forensic, 
and statistical Aspects 

 The aim of the article is to analyze statistical, psychological and forensic 
aspects of liberalization or limitation of the common access to firearms. The 
relationship between crime and free access to weapon possession was demon-
strated on the basis of CBOS surveys and other statistical data, also interpret-
ing these links in the United States - the country with the most liberal laws 
regarding firearms. Another aspect is the psychological structure, of both the 
candidate for a firearm licensee and the potential armed offender. The article 
analyses psychological tests used in assessing the perpetrator's psyche, pointing 
to specific features checked during the tests and analyzing psychophysical dis-
orders specified by the legislator that disqualify the candidate for a weapon 
license. The impact of the firearms laws on self-defense justification in the 
polish penal code was also an object of analysis. The final element of the article 
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is the legislative construction overview of right to possess weapons in several 
European countries. 
 
Keywords: Possesion of firearms, statistics, firearm, legal regulations, psychol-
ogy 
 
 
 


