
Projekt 18.03.2016 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I 1) 

z dnia<data wydania aktu> r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej 

w stanie rozładowanym 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego 

rodzaju broni: 

1) na obszarze miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 

10 lipca 2016 r.; 

2) na obszarze województwa małopolskiego oraz województwa śląskiego w okresie od dnia 

20 lipca 2016 r. do dnia 1 sierpnia 2016 r. 

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

 MINISTER SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 

 

                                                 
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. 
poz. 295 oraz z 2015 r. poz. 1505. 



UZASADNIENIE 

 

Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie 

rozładowanym jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestników 

podczas organizowanych w 2016 roku w RP: Szczytu Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego w dniach od 8 do 9 lipca 2016 r., wizyty Jego Świątobliwości Papieża 

Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży w dniach od 26 do 31 lipca 2016 r. 

Ze względu na rangę tych przedsięwzięć oraz przewidywaną liczbę uczestników, 

istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wskazanych  

w rozporządzeniu obszarach miasta stołecznego Warszawy, województwa małopolskiego 

i województwa śląskiego, na których odbywać się będą spotkania. Biorąc pod uwagę to, 

że uczestnicy poszczególnych spotkań mogą przyjeżdżać przed planowanymi 

uroczystościami oraz odjeżdżać w następnych dniach po ich zakończeniu, terminy 

wprowadzonych zakazów uwzględniają te warunki. 

 Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego sposobu notyfikacji i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 

oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ma na celu wprowadzenie czasowego zakazu 
noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestników podczas organizowanych w 2016 r. w RP: Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, wizyty 
Jego Świątobliwości Papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży.   
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie wprowadza czasowy zakaz noszenia i przemieszczania każdego rodzaju broni na terenie miasta 
stołecznego Warszawy, woj. małopolskiego oraz woj. śląskiego. Wprowadzenie zakazu zmniejszy ryzyko wystąpienia 
zagrożenia dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bowiem posiadacze pozwoleń na broń nie będą mogli nosić 
ani przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym 
możliwości dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Regulacja dotyczy wyłącznie prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualne odniesienie się do zasad 
stosowanych w innych krajach należy uznać za bezprzedmiotowe. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Projektowane rozporządzenie 
będzie miało wpływ na 
osoby fizyczne oraz 
podmioty posiadające 
pozwolenie na broń wydane 
przez właściwy organ Policji, 
z wyłączeniem podmiotów  
o których mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1, 2 i 6 oraz osób 
wskazanych w art. 39 ust. 1  
i art. 40 ustawy o broni  
i amunicji.  

Rozporządzenie będzie 
oddziaływało na ok. 48 507 
osób fizycznych, ok. 166 
podmiotów posiadających 
pozwolenia na broń 
mających miejsce stałego 
pobytu lub siedzibę na 
terenie podległym 
Komendzie Stołecznej 
Policji, Komendzie 
Wojewódzkiej Policji  
w Krakowie oraz 
Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach. 

Dane uzyskane z komend 
wojewódzkich Policji 
oraz Komendy 
Stołecznej Policji. 
 

Ze względu na krótkotrwały 
okres wprowadzenia zakazu 
noszenia i przemieszczania 
broni w stanie rozładowanym, 
ponadto, ograniczony 
miejscowo, nie powinien 
powodować nadmiernej 
uciążliwości dla wskazanej 
kategorii osób i podmiotów. 
 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt został 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 
Projektowane rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym samym 
projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 



Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków finansowych w rozumieniu 
art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 
z późn. zm.). 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli  
i gospodarstwa domowe. 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 



 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

Komentarz: nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne: bezpieczeństwo publiczne 

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowana regulacja będzie mieć wpływ na obszar bezpieczeństwa publicznego. Organizacja  
w 2016 r. w RP: Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz wizyty Jego 
Świątobliwości Papieża Franciszka i Światowych Dni Młodzieży jest przedsięwzięciem  
o ogromnej randze. Przewiduje się znaczną liczbę uczestników i z tego powodu należy 
wyeliminować wszelkie sytuacje mogące sprzyjać zakłóceniom porządku czy zagrożeniom 
bezpieczeństwa. Wprowadzenie zakazu noszenia oraz przemieszczania broni z pewnością 
przyczyni się do tego, a także zapobiegnie ewentualnym przypadkom dostania się broni 
posiadanej legalnie w ręce osób nieuprawnionych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Z uwagi na organizację i przeprowadzenie w miesiącu lipcu 2016 r. zabezpieczenia Szczytu Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego w RP, wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzież, 
przedmiotowy projekt powinien wejść w życie do końca czerwca 2016 roku. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak załączników  
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