
Dziennik Ustaw Nr 2 — 59 — Poz. 14

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52,
poz. 525 i Nr 96, poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ wykaz stanów chorobowych i zabu-
rzeƒ funkcjonowania psychologicznego wykluczajà-
cych mo˝liwoÊç wydania pozwolenia na broƒ i reje-

stracji broni osobom niedajàcym r´kojmi bezpieczne-
go pos∏ugiwania si´ bronià, stanowiàcy za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie wykazu stanów
chorobowych i zaburzeƒ funkcjonowania psychiczne-
go, wykluczajàcych mo˝liwoÊç wydania pozwolenia
na broƒ i rejestracji broni (Dz. U. Nr 194, poz. 1905).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 grudnia 2005 r.

w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeƒ funkcjonowania psychologicznego wykluczajàcych
mo˝liwoÊç wydania pozwolenia na broƒ i rejestracji broni

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 grudnia 2005 r. (poz. 14)

WYKAZ STANÓW CHOROBOWYCH I ZABURZE¡ FUNKCJONOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO 
WYKLUCZAJÑCYCH MO˚LIWOÂå WYDANIA POZWOLENIA NA BRO¡ I REJESTRACJI BRONI*:

1) organiczne zaburzenia psychiczne w∏àcznie z zespo∏ami objawowymi;

2) zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane u˝ywaniem substancji psychoaktywnych,
z wy∏àczeniem palenia tytoniu;

3) schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe;

4) zaburzenia nastroju (afektywne);

5) zaburzenia nerwicowe l´kowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacià somatycznà;

6) przewlekajàca si´ reakcja na ci´˝ki stres i zaburzenia adaptacyjne;

7) przewlek∏e zaburzenia behawioralne zwiàzane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wy-
∏àczeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobà somatycznà;

8) zaburzenia osobowoÊci;

9) zaburzenia nawyków i pop´dów;

10) zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglàdactwo, pedofilia,
sadomasochizm);

11) upoÊledzenie umys∏owe;

12) ca∏oÊciowe zaburzenia rozwojowe;

13) zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynajàce si´ zwykle w dzieciƒstwie i wieku m∏odzieƒczym.

———————
* Wyst´pujàce w niniejszym za∏àczniku okreÊlenia stanów chorobowych i zaburzeƒ funkcjonowania psychologicznego sà

zgodne z Mi´dzynarodowà Statystycznà Klasyfikacjà Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10).


