
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli 
nabywania i posiadania broni 

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 256 z dnia 13 września 1991 r.) 

(Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, s. 3) 

1. Strona 8, załącznik 1, część II, Kategoria A – Broń palna niedozwolona, pkt 1: 

zamiast: „1. Wojskowe pociski wybuchowe i granatniki.”, 

powinno być: „1. Wojskowe pociski o działaniu wybuchowym oraz ich wyrzutnie.”.   

2. Strona 8, załącznik 1, część II, Kategoria A – Broń palna niedozwolona, pkt 4: 

zamiast: „4. Amunicja z pociskami penetrującymi, wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski dla takiej 
amunicji.”, 

powinno być: „4. Amunicja z pociskami przeciwpancernymi, wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski dla 
takiej amunicji.”.   

3. Strona 8, załącznik 1, część II, Kategoria A – Broń palna niedozwolona, pkt 5: 

zamiast: „5. Amunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz pociski dla takiej amuni
cji, oprócz broni dla myślistwa i strzelectwa sportowego dla osób uprawnionych do korzysta
nia z niej.”, 

powinno być: „5. Amunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami grzybkującymi (ang. expanding) oraz poci
ski dla takiej amunicji, oprócz broni dla myślistwa i strzelectwa sportowego dla osób upraw
nionych do korzystania z niej.”.   

4. Strona 9, załącznik 1, część IV, lit. c): 

zamiast: „c) (…) po każdorazowym wystrzeleniu naboju i która może wystrzelić więcej niż jeden nabój 
przy jednym naciśnięciu spustu;”, 

powinno być: „c) (…) po każdorazowym oddaniu strzału i która może oddać więcej niż jeden strzał przy jednym 
uruchomieniu urządzenia spustowego;”.   

5. Strona 9, załącznik 1, część IV, lit d): 

zamiast: „d) (…) po każdorazowym wystrzeleniu naboju i która może wystrzelić tylko jeden nabój przy jed
nym naciśnięciu spustu;”, 

powinno być: „d) (…) po każdorazowym oddaniu strzału i która może oddać tylko jeden strzał przy jednym uru
chomieniu urządzenia spustowego;”.   
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6. Strona 9, załącznik 1, część IV, lit e): 

zamiast: „e) (…) po wystrzeleniu naboju może zostać ponownie naładowana ręcznie z magazynka lub 
cylindra;”, 

powinno być: „e) (…) po oddaniu strzału może zostać ponownie naładowana ręcznie z magazynka lub bębna 
nabojowego;”.   

7. Strona 9, załącznik 1, część IV, lit. f): 

zamiast: „f) (…) przed każdorazowym strzałem poprzez ręczny załadunek naboju do komory lub wgłębie
nia na ładunek w części zamkowej lufy;”, 

powinno być: „f) (…) przed każdorazowym strzałem poprzez ręczne wprowadzenie naboju do komory nabojo
wej lub wgłębienia na ładunek w części zamkowej lufy;”.   

8. Strona 9, załącznik 1, część IV, lit. g): 

zamiast: „g) »amunicja z pociskami penetrującymi« oznacza amunicję do użytku wojskowego z pociskami 
osłoniętymi i posiadającymi rdzeń penetrujący;”, 

powinno być: „g) »amunicja z pociskami przeciwpancernymi« (ang. penetrating projectiles) oznacza amunicję do 
użytku wojskowego, gdy pocisk ma płaszcz oraz twardy rdzeń penetrujący;”.     
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