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Słowa kluczowe
Broń,    ostrość    wzroku,    pole    widzenia,    widzenie  
przestrzenne

Streszczenie
Dostęp do broni w Polsce staje się coraz bar- 

dziej powszechny. Dotyczy służb mundurowych, pra-
cowników cywilnych oraz zwykłych obywateli – ama-
torów, kolekcjonerów, myśliwych. Do posługiwania  
się bronią niezbędny jest odpowiedni stan narządu  
wzroku. Badanie okulistyczne musi zostać przepro- 
wadzone wyjątkowo precyzyjnie. Istotna jest więc  
znajomość kryteriów okulistycznych, które musi speł-
niać  osoba  używająca  broni. 

W artykule przedstawiono aktualne wytyczne do- 
tyczące norm okulistycznych obowiązujących pacjen- 
tów posługujących się bronią. Rozpatrywano najważ-
niejsze parametry okulistyczne – ostrość wzroku, po- 
le widzenia, widzenie przestrzenne, rozpoznawanie  
barw oraz widzenie zmierzchowe. Oparto się na Roz- 
porządzeniu Ministra Zdrowia z 7 sierpnia 2019 r.  
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób  
występujących o wydanie pozwolenia na broń lub  
zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz  
posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowa- 
ną broń pneumatyczną. Porównano go z poprzedni- 
mi aktami prawnymi, tj. z Rozporządzeniem Mini- 
stra Zdrowia z 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań  
lekarskich i psychologicznych osób występujących  
o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do  
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Summary
Access to firearms  in Poland is becoming more  

and more widespread. This includes uniformed ser- 
vices, civilian employees and ordinary citizens –  
amateurs, collectors and hunters. Good function of  
the sight organ is a prerequisite of firearms use.  
The ophthalmological examination must be carried  
out with particular precision. Therefore, it is impor- 
tant to know the ophthalmological criteria obligatory  
for  persons  using  firearms.

This article presents currently valid guidelines  
concerning ophthalmological standards for patients  
who use firearms. Key ophthalmological parameters  
have been considered, such as visual acuity, field of  
vision, binocular vision, colour vision and mesopic  
vision. The article is based on the Ordinance of  
the Minister of Health of 7 August 2019 on the  
medical and psychological examinations of persons  
applying for a firearms licence or registering pneu- 
matic weapons, and persons holding a firearms li- 
cence or a registered pneumatic weapon. It has been  
compared with previous acts of law, i.e. the Or-
dinance of the Minister of Health of 17 Decem- 
ber 2015 on the medical and psychological exam- 
inations of persons applying for a firearms licence  
or registering pneumatic weapons, and holding a fi-
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rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających po- 
zwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneuma- 
tyczną, a także z Rozporządzeniem Ministra Zdro- 
wia z 6 maja 2002 r. zmieniającym rozporządze- 
nie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych  
osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie  
na  broń.  Wyniki  przedstawiono  w  formie  tabeli.

rearms licence or registered pneumatic weapons, and  
with the Ordinance of the Minister of Health of  
6 May 2002 amending the Ordinance on medical  
and psychological examinations of persons applying  
for or holding a firearms licence. The results have  
been  presented  in  a  table.
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