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Szanowny Panie Dyrektorze, 
Zgodnie z ustaleniami spotkania z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji w 
załączeniu uprzejmie przekazuję: 

1. Omówienie przepisów w zakresie strzelnic 
2. Roboczą analizę poprawności legislacyjnej upoważnień ustawowych zawartych w ustawie o broni i amunicji. 

W przypadku potrzeby dalszych analiz wybranych kwestii bądź przepisów, proszę o stosowną informację. 
Z poważaniem 
 
Wojciech Rybacki 
Główny specjalista 
Wydział Legislacji 
Departament Prawny  
_______________________________ 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
02-591 Warszawa ul. Batorego 5 
tel. +48 22 60 134 71 I fax +48 22 849 31 01, 601 42 82 
www.mswia.gov.pl I wojciech.rybacki@mswia.gov.pl 
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A. Regulacje prawne dotyczące strzelnic: 

1. Problematykę strzelnic reguluje rozdział 4 (art. 45-49) ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 
i amunicji. Zgodnie z art. 49 ustawy, przepisów tych nie stosuje się do strzelnic służb bezpieczeństwa 
i porządku publicznego oraz Sił Zbrojnych (tzw. strzelnice resortowe). Tym samym, przepisy te 
znajdują zastosowanie tylko do strzelnic cywilnych (komercyjnych).  

2. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji w art. 46 ust. 1 ustanawia ogólne wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa strzelnic. Przepisy zawierają dwa upoważnienia ustawowe: dla ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych do określenia wzorcowego regulaminu strzelnicy (upoważnienie 
wykonane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. 
w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz. U. poz. 234)) oraz dla ministra właściwego do spraw 
ochrony środowiska odnośnie wymagań ochrony środowiska przy budowie i użytkowaniu strzelnic 
(wykonane rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2000 r. w sprawie wymagań 
w zakresie ochrony środowiska dotyczących budowy i użytkowania strzelnic (Dz. U. poz. 341)). 
W ustawie nie przewidziano upoważnienia do określenia dla strzelnic cywilnych wymogów 
technicznych i bezpieczeństwa strzelnic w drodze rozporządzenia. 

3. W odniesieniu do tzw. strzelnic resortowych warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
strzelnice i ich usytuowanie określane są w rozporządzeniu wydanym na podstawie upoważnienia 
ustawowego dla ministra właściwego dla danej kategorii obiektów (tutaj: MSWiA oraz MON) 
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa – zawartych w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

a) w odniesieniu do strzelnic wojskowych kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie technicznych, jakim powinny odpowiadać 
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1479); 

b) w odniesieniu do strzelnic służb resortu spraw wewnętrznych planuje się wydanie dwóch 
rozporządzeń – określających warunki dla strzelnic krytych i odkrytych. Rozporządzenia na dzień 
dzisiejszy nie zostały wydane. Należy przy tym podkreślić, że potrzeba ich wydania wynika z zaleceń 
Najwyższej Izby Kontroli, nie zaś wprost z przepisów prawa. Upoważnienie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ma 
bowiem charakter faktycznie fakultatywny.  

  



B. Upoważnienia ustawowe w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji: 

W ustawie znajduje się 21 upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń: 15 dla ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych (w tym jedno czasowe – wprowadzanie zakazu noszenia broni), 
2 dla ministra właściwego do spraw zdrowia oraz 1 dla ministra właściwego do spraw ochrony 
środowiska oraz 3 dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych wspólnie z odpowiednio: 
Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Zagranicznych i ministrem właściwym do spraw 
budownictwa. Tym samym, na podstawie ustawy obowiązuje obecnie 20 rozporządzeń.  

W odniesieniu do poszczególnych przepisów upoważniających i rozporządzeń wydanych na ich 
podstawie: 

1. Upoważnienie z art. 6a ust. 7 – rozbudowane upoważnienie ustawowe wymaga korekty pod 
względem stosowania tzw. pozornych wytycznych, tj. umieszczania w wytycznych zakresu 
spraw przewidzianych do uregulowania. Ponadto, zakres opłat wskazanych w rozporządzeniu 
powinien być określony w ustawie. 

2. Upoważnienie z art. 10a ust. 8 pkt 1 – obecnie uregulowanie kwestii kategorii broni w 
rozporządzeniu nie budzi wątpliwości, mając jednak na względzie, iż planuje się powiązanie 
pozwoleń z rodzajami broni, kwestia ta będzie musiała być uregulowana na poziomie 
ustawowym. W tym przypadku dalsze utrzymywanie upoważnienia wydaje się zbędne. 

3. Upoważnienie z art. 15 ust. 9 – upoważnienie wymaga korekty, celem precyzyjnego powiązania 
negatywnych przesłanek ustawowych otrzymania zezwolenia ze stanami chorobowymi 
opisanymi w rozporządzeniu. 

4. Upoważnienie z art. 15l nie budzi wątpliwości. 
5. Upoważnienie z art. 16 – upoważnienie wymaga zmiany. Drugie zdanie przepisu 

upoważniającego zawiera przepisy merytoryczne, które powinny być ujęte w odrębnym 
przepisie. Ponadto, zakres opłat wskazanych w rozporządzeniu powinien być określony w 
ustawie. 

6. Upoważnienie z art. 24 – upoważnienie ustawowe wymaga korekty pod względem stosowania 
tzw. pozornych wytycznych, tj. umieszczania w wytycznych zakresu spraw przewidzianych do 
uregulowania. Ponadto, zakres opłat wskazanych w rozporządzeniu powinien być określony w 
ustawie. 

7. Upoważnienie z art. 31 ust. 1 – wymaga korekt legislacyjnych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 

8. Upoważnienie z art. 31 ust. 2 – wymaga dodania wytycznych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 

9. Upoważnienie z art. 32 ust. 2 – wymaga korekt legislacyjnych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 

10. Upoważnienie z art. 33 ust.  1 – wymaga korekt legislacyjnych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 

11.  Upoważnienie z art. 35 ust. 3 – wymaga korekt legislacyjnych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. Przepisy rozporządzenia wymagają 
analizy celem wykreślenia przepisów wykraczających poza upoważnienie. 

12. Upoważnienie z art. 36 ust. 6 – wymaga korekt legislacyjnych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 



13. Upoważnienie z art. 37 ust. 5 – mając na względzie, iż załączony do rozporządzenia wzór 
stanowi proste wyszczególnienie danych wymaganych przez ustawę, rozważenia wymaga 
potrzeba utrzymania szczególnego rozporządzenia na określenie tego wzoru. Wystarczające 
wydaje się dokładne wskazanie w ustawie, jakie dane zawiera zgłoszenie. 

14. Upoważnienie z art. 37a ust. 4 – wymaga korekt legislacyjnych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 

15. Upoważnienie z art. 39 ust. 3 – wymaga dodania wytycznych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 

16. Upoważnienie z art. 43 ust. 8 – wymaga dodania wytycznych, jednak zakres spraw 
przekazanych do unormowania nie budzi wątpliwości. 

17. Upoważnienie z art. 43 ust. 16 nie budzi wątpliwości. 
18. Upoważnienie z art. 44 – upoważnienie ustawowe wymaga korekty pod względem stosowania 

tzw. pozornych wytycznych, tj. umieszczania w wytycznych zakresu spraw przewidzianych do 
uregulowania. 

19. Upoważnienie z art. 46 ust. 3 – rozważenia wymaga, czy elementy ujęte w tzw. „wzorcowym 
regulaminie” nie powinny zostać określone, w odpowiednich częściach, w ustawie albo 
rozporządzeniu, jako elementy sposobu korzystania i zachowania się na strzelnicy.  

20. Upoważnienie z art. 48 – wymaga dodania wytycznych, jednak zakres spraw przekazanych do 
unormowania nie budzi wątpliwości. 
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Departament Porządku Publicznego 

  

DPP-PP-0231-5-6/2016     Warszawa, dnia 13 września 2016 r. 

  

 

Według rozdzielnika 

 

 

Szanowni Państwo,  

uprzejmie informuję, że pismem z dnia 20 lipca 2016 r. (znak: Kpl-2244/962/16), Komendant Główny 

Policji wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na podjęcie prac legislacyjnych m.in. nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. Podjęcie prac nad wskazanym projektem ustawy 

podyktowane jest koniecznością dostosowania przepisów krajowych do rozporządzenia wykonawczego 

Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm 

i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech 

użytkowych trwale nie nadaje się do użytku, które to rozporządzenie – zgodnie z jego art. 9 – 

jest stosowane od dnia 8 kwietnia 2016 r. bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii 

Europejskiej. 

Departament Porządku Publicznego przeprowadził gruntowną analizę przedłożonego projektu, w wyniku 

której zgłosił swoje zastrzeżenia w formie notatki służbowej przedstawionej Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – Panu Mariuszowi Błaszczakowi. Kopię przedmiotowej notatki przesyłam 

w załączeniu. 

Zgodnie z zaakceptowaną przez Pana Ministra Mariusza Błaszczaka notatką służbową, zwracam się 

z uprzejmą prośbą o przedstawienie opinii do przedstawionego przez Komendanta Głównego Policji 

projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji w kontekście uwag zgłoszonych przez Departament 

Porządku Publicznego. Stanowisko kierowanych przez Państwa komórek organizacyjnych będzie 

pomocne w uzgodnieniu ostatecznej wersji projektu ustawy zmieniającej, która zostanie następnie 

przekazana Podsekretarzowi Stanu w MSWiA – Panu Tomaszowi Zdzikotowi jako przewodniczącemu 

Zespołu do opracowania założeń kierunkowych w sprawach związanych z wykorzystaniem broni palnej.  
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Mając na uwadze potrzebę dotrzymania harmonogramu prac wskazanego powyżej Zespołu 

oraz potrzebę uruchomienia prac legislacyjnych, będę wdzięczny za przedstawienie stanowiska 

w terminie do dnia 23 września 2016 r. 

 

Z poważaniem, 

Andrzej Sprycha 

Zastępca Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Notatka służbowa z 23 sierpnia 2016 r., sygn. DPP-PP-0231-5-6/2016. 

2. Pismo Komendanta Głównego Policji z 20 lipca 2016 r., sygn. Kpl-2244/962/16. 

3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r.  

 

Otrzymują: 

1. Pan Tomasz Zdzikot – Podsekretarz Stanu w MSWiA – do wiadomości 

2. Pani Urszula Kulisiewicz – Dyrektor Departamentu Prawnego MSWiA 

3. Pan Krzysztof Falkowski – Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSWiA 
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Departament Zezwoleń i Koncesji 

  

DZiK-I-0231-9-6/2016/WA Warszawa, dnia 21 września 2016 r. 

 

   

 Pan 

 Andrzej Sprycha  

Zastępca Dyrektora  

Departamentu Porządku Publicznego  

 

 

Szanowny Panie, 

 Odpowiadając na pismo DPP-PP-0231-5-6/2016 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie notatki 
sporządzonej przez Departament Porządku Publicznego MSWiA dotyczącej wniosku Komendanta 
Głównego Policji z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac legislacyjnych nad 
projektem ustawy zmieniającej ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (DZ. U. z 2012 r.                       
poz. 576, z późn. zm.) w związku z koniecznością dostosowania przepisów tej ustawy do przepisów 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego 
wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni palnej cech użytkowych w celu 
zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. U. UE L 
333/62 z 19.12.2015), uprzejmie przekazuję następującą opinię.   

Alternatywną propozycję DPP MSWiA o ewentualnym wstrzymaniu prac nad przedmiotową 
zmianą ustawy, która dotyczy wyjątkowej problematyki oraz działalności gospodarczej przedsiębiorców 
koncesjonowanych w zakresie wytwarzania broni palnej uważamy za nieuzasadnioną. Od dnia 8 kwietnia 
2016 r. – dzień stosowania ww. rozporządzenia w UE, na skutek braku odpowiednich przepisów nie 
wykonuje się czynności związanych z potwierdzaniem prawidłowości pozbawienia broni palnej cech 
użytkowych. Taki stan może powodować straty w obrocie gospodarczym, stwarza niekorzystne luki                        
w przepisach dotyczących broni palnej oraz powoduje ograniczenia dla osób, które z różnych powodów 
chcą nabyć taką broń albo zamiast zlecić pozbawienie cech użytkowych broni palnej, do której mają 
wyłącznie prawo własności, zmuszeni są do utrzymywania jej w płatnym depozycie Policji. 

Dlatego uważamy, że wprowadzenie przepisów tego rozporządzenia staje się coraz bardziej pilne  
i nie powinno zostać uzależnione od innych prac mających na celu poprawienie przepisów dotyczących 
kontroli nabywania i posiadania broni.   

Wobec powyższego przekazujemy opinię odnoszącą się do przesłanego projektu ustawy 
zmieniającej. 

W opinii Departamentu proponowane przepisy są nakierowane na techniczną stronę 
pozbawiania cech użytkowych broni palnej i pośrednio ją definiują.   

Uważamy, że niezbędna jest definicja, w której brzmieniu zostanie ujęte jednoznacznie pojęcie 
broni palnej pozbawionej cech użytkowych. Brak takiej skondensowanej informacji utrudnia  
sformułowanie określeń odnoszących się do podstawowych elementów stanowiących o tym, że dana 
broń palna zostanie zakwalifikowana do broni palnej pozbawionej cech użytkowych.  
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Nie rozstrzygając, czy implementacja ww. rozporządzenia nastąpi w osobnej ustawie 
zmieniającej, dotyczącej wyłącznie kwestii broni pozbawionej cech użytkowych, czy zostanie połączona 
ze zmianami innych przepisów, proponujemy zawarcie tymczasowo definicji tej broni w art. 6a, po 
ustępie wprowadzającym do ustawy implementację rozporządzenia UE 2015/2403.  

„1. Broń palna może zostać pozbawiona cech użytkowych. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o rozporządzeniu UE 2015/2403, należy przez to rozumieć rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne 
dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń 
pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. U. UE L 333/62 z 19.12.2015). 

3. Broń palna pozbawiona cech użytkowych – jest to broń palna, która została pozbawiona cech 
użytkowych zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 2015/2403 przez uprawnionego przedsiębiorcę, 
któremu podmiot uprawniony wydał ,,Świadectwo dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych” 
przypisane do tej broni, potwierdzające, że podmiot uprawniony zgodnie z przepisami tego 
rozporządzenia zweryfikował poprawność pozbawienia cech użytkowych broni palnej i jej istotnych 
części i oznakował broń palną oraz jej istotne części oznakowaniem broni palnej pozbawionej cech 
użytkowych.”.             

Ad. ust. 3 –pozostawić jako ust. 4. 

„Ad. ust. 4 – proponuje się jako ust. 5 w brzmieniu: 
 „Uprawnionym przedsiębiorcą do pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju broni palnej i jej 
istotnych części jest przedsiębiorca, któremu została udzielona koncesja na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania danego rodzaju broni palnej w rozumieniu ustawy z dnia                         
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017 z późn. zm.).”. 

Mając na uwadze, że Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) do dnia 8 kwietnia 
2016 r. pełniło rolę „podmiotu uprawnionego”, proponujemy ustawowo usankcjonować kompetencje 
CLKP. Przenoszenie tego problemu do rozporządzenia albo w uzależnieniu od decyzji uprawniającej 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jak to zaproponowano w ust. 5, nie wydaje się być 
poprawne wobec faktu, że podmiot uprawniony powinien być identyfikowalny w UE i jest on 
odpowiedzialny zarówno w RP jak i w całej UE za to, że broń palna pozbawiona cech użytkowych                       
w Polsce i zweryfikowana przez polski podmiot uprawniony z dołączonym Świadectwem dla broni palnej 
pozbawionej cech użytkowych, będzie uznawana za taką i może być przedmiotem obrotu pomiędzy 
wszystkimi państwami członkowskimi. 

Ponadto informujemy, że w związku z naciskiem KE, w dniu 6 kwietnia 2016 r. Laboratorium to 
zostało  zgłoszone Komisji Europejskiej jako organ właściwy w rozumieniu rozporządzenia UE 2015/2403.                     
W zgłoszeniu tym ustalono, że symbolem podmiotu poświadczającego pozbawienie broni palnej cech 
użytkowych w RP będzie: „CL”.        

W związku z powyższym zgłaszamy propozycje kolejnych ustępów art. 6a: 
„6. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jest podmiotem uprawnionym do weryfikacji, że 
broń palna i jej istotne części zostały pozbawione cech użytkowych zgodnie z właściwą specyfikacją 
techniczną określoną w Załączniku I rozporządzenia UE 2015/2403, oznakowania broni palnej 
pozbawionej cech użytkowych oraz jej istotnych części zgodnie z wzorem określonym w Załączniku II tego 
rozporządzenia oraz do wydawania Świadectw dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych, zgodnie                
z wzorem określonym w Załączniku III rozporządzenia UE 2015/2403. 

7. CLKP jako podmiot uprawniony, w miejscu przeznaczonym na symbol podmiotu poświadczającego 
pozbawienie broni palnej cech użytkowych we wzorze oznakowania broni palnej pozbawionej cech 
użytkowych używa  dwuliterowego symbolu „CL”.  

Obowiązek prowadzenia ewidencji broni palnej pozbawionej cech użytkowych przez podmiot 
uprawniony powinien również zostać włączony do ustawy, na przykład w ust. 8.   
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„8. CLKP prowadzi ewidencję wydanych Świadectw dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych broni 
palnej, w której obowiązany jest zarejestrować informacje zawarte w tym świadectwie oraz: 

1) dane identyfikacyjne właściciela broni palnej, który zdecydował o pozbawieniu jej cech 
użytkowych: 

a) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, 
b) w przypadku osób prawnych - firmę, numer identyfikacyjny KRS I REGON oraz adres 

siedziby;  
2) dane organu, w którym była zarejestrowana dana jednostka broni palnej przed pozbawieniem jej 

cech użytkowych.” 

   Dla uściślenia obiegu informacji oraz kontroli obowiązku rejestrowania broni palnej pozbawionej 
cech użytkowych proponujemy przepis w poniższym brzmieniu: 

„9. CLKP przekazuje kopię świadectwa dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych właściwemu 
organowi, który zarejestrował daną broń palną w związku z jej posiadaniem przez podmiot lub osobę 
zlecającą pozbawienie broni palnej cech użytkowych.”. 

Proponujemy również ustalić ustawowo kwotę opłaty za wykonywane czynności podmiotu 
uprawnionego:  

„10. Za czynności określone w ust. 6 CLKP pobiera opłatę w kwocie 5 % kwoty wynagrodzenia 
minimalnego brutto obowiązującego w danym roku.”. 

 Proponujemy w projekcie ustawy zmieniającej umożliwić CLKP udzielenie pomocy innemu 
państwu członkowskiemu, które zwróciłoby się o pomoc, o której mowa w art. 4 rozporządzenia UE 
2015/2403: 

„11. CLKP jest uprawnione do udzielenia na zasadach komercyjnych pomocy o której mowa w art. 4  
rozporządzenia UE 2015/2403 państwu członkowskiemu, które zwróci się z wnioskiem o jej udzielenie.”.     

 Ponadto art. 13 ust. 2 w brzmieniu: „2. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia 
broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo po przedstawieniu 
potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych.” powinien zostać zmieniony na: „2. Rejestracji 
dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech 
użytkowych – dodatkowo na podstawie Świadectwa dla broni palnej pozbawionej cech użytkowych.”   

Pozostałyby do rozwiązania 2 podstawowe kwestie, które proponujemy określić                              
w rozporządzeniu wykonawczym. 

Kwestia 1. Pozbawianie broni palnej polega w zasadzie na pozbawieniu cech użytkowych istotnych części 
broni palnej, w tym tych, które po ostatecznym zmontowaniu i zblokowaniu wszystkich mechanizmów               
w kompletną broń palną pozbawioną cech użytkowych stają się niewidoczne dla podmiotu 
uprawnionego, co uniemożliwia weryfikację i pewność, że części te zostały poddane operacjom 
wymienionym w specyfikacji technicznej dla danego rodzaju broni palnej.  

Pozostaje więc podmiotowi uprawnionemu: 
 albo polegać na zaufaniu, że przedsiębiorca uprawniony posiadający koncesję pozbawił zakryte 

istotne części broni palnej właściwie i weryfikacji będzie podlegać broń zmontowana, ale takie 
rozwiązanie uniemożliwiłoby podmiotowi uprawnionemu naniesienie oznakowania na tych 
istotnych częściach; 

 albo przedsiębiorca uprawniony musi okazać najpierw do weryfikacji wszystkie istotne części broni 
palnej pozbawione cech użytkowych i podmiot uprawniony powinien je oznakować w określonym 
czasie i następnie przedsiębiorca powinien okazać do weryfikacji  broń kompletną łącznie                          
z oświadczeniem, że zweryfikowane poprzednio istotne części zostały wmontowane w przekazaną 
do ostatecznej weryfikacji kompletną broń palną pozbawioną cech użytkowych. 

Mając na uwadze odpowiedzialność podmiotu uprawnionego, zasada weryfikacji powinna zostać 
opisana w procedurze zawartej w delegacji ustawowej.     
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Kwestia 2. Artykuł 3 ust. 5 rozporządzenia UE 2015/2403 wskazuje, że Świadectwo dla broni palnej 
pozbawionej cech użytkowych będzie wydawane zgodnie ze wzorem – Załącznik III rozporządzenia,                    
w języku państwa członkowskiego wydającego to świadectwo i w języku angielskim na papierze 
uniemożliwiającym jego fałszowanie. 
 Wobec powyższego proponujemy, żeby w rozporządzeniu wykonawczym określić wzór tego 
Świadectwa z naniesionymi wszystkimi określonymi w nim elementami (nazwa i logo podmiotu 
uprawnionego, logo UE, rozmieszczenie informacji, rodzaj papieru niepodlegającego sfałszowaniu,                        
czy świadectwo będzie wykonywane obustronnie – w języku polskim i angielskim na rewersie, czy też 
będą to Świadectwa jednostronne albo 2 oddzielne na 2 arkuszach, rodzaj papieru i jego wzór, 
ewentualne tło, znak wodny, itp.).        

   Uważamy, że proponowane przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA przepisy powinny 
rozwiązać w całości kwestię zasadniczej implementacji rozporządzenia UE 2015/2403. 

 
 Z poważaniem, 

 Krzysztof Falkowski, Dyrektor 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1. Pan Tomasz Zdzikot, Podsekretarz Stanu w MSWiA. 
2. Pani Urszula Kulisiewicz, Dyrektor Departamentu Prawnego MSWiA  

Otrzymują: 
1. Adresat: w e-dok. 
2. Do wiadomości: w e-dok.  
3. a/a 
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Departament Prawny 

DP-WL-0231-36/2016/WR Warszawa, dnia 23 września 2016 r. 

Pan 

Andrzej Sprycha 

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Porządku Publicznego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Szanowny Panie Dyrektorze, 

 W odpowiedzi na pismo z dnia 13 września 2016 r. sygn. DPP-PP-0231-5-6/2016, przy którym 

przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji uprzejmie przedstawiam następujące 

stanowisko do przedmiotowego projektu. 

1. Mając na uwadze, że obecny projekt zmienia tylko jeden przepis – art. 6a ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji – wyodrębnienie pkt 1 nie jest konieczne. Ponadto, przepis o wejściu 

w życie powinien przewidywać vacatio legis, np. 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Proponuję rozważyć dokonanie korekty legislacyjnej art. 6a ust. 1 i nadanie mu brzmienia: 

„1. Broń palna może zostać pozbawiona cech użytkowych poprzez uczynienie jej trwale niezdatnej 

do użytku w sposób zapewniający, że wszystkie podstawowe elementy trwale nie nadają się do 

użytku i niemożliwe jest ich usunięcie, zastąpienie lub inna zmiana w celu przywrócenia cech 

użytkowych.”.  

3. Odnosząc się do propozycji Departamentu Porządku Publicznego dotyczącej połączenia ust. 6 

z ust. 2 należy zauważyć, iż rozporządzenie wykonawcze Komisji 2015/2403 także rozdziela 

regulacje dotyczące pozbawiania broni cech użytkowych oraz jej późniejszego znakowania. Tym 

samym zaproponowane przez Komendę Główną Policji rozdzielenie treści ust. 2 i 6 można uznać 

za uzasadnione. Ponadto proponuję rozważyć zastąpienie skrótu „rozporządzenie wykonawcze” 

skrótem „rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2403”, które w sposób bardziej konkretny opisuje 

ten akt prawny.  

4. Uwaga Departamentu Porządku Publicznego odnośnie art. 6a ust. 3 jest zasadna. Dodatkowo 

należy rozważyć celowość umieszczania w upoważnieniu ministra właściwego do spraw 

gospodarki, jako wydającego akt w porozumieniu.  

5. W art. 6a ust. 4 proponuję zmienić kolejność pierwszych wyrazów i rozpocząć ustęp: 

„1. Podmiotem uprawnionym do (…)”.  

6. Uwaga Departamentu Porządku Publicznego odnośnie użycia w art. 6a ust. 5 wyrażenia „podmiot 

uprawniony przez ministra spraw wewnętrznych” i ewentualnego zastąpienia go przez wyrażenie 

„podmiot weryfikujący” jest zasadna. Ponadto należy wskazać, że użycie wyrażenia „podmiot 
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uprawniony” może być dodatkowo mylące, z uwagi na występowanie innego podmiotu 

uprawnionego w ust. 4.  

7. Należy całkowicie poprzeć wątpliwości Departamentu Porządku Publicznego odnośnie zakresu 

spraw przekazanych do uregulowania rozporządzeniem w art. 6a ust. 8 pkt 1. Co więcej, mając na 

uwadze, że symbol podmiotu potwierdzającego pozbawienie broni cech użytkowych powinien 

raczej być określany łącznie z wyznaczeniem tego podmiotu na podstawie pkt 2, a zakres 

informacji umieszczanych w ewidencji powinien zostać uregulowany w ustawie, jedynym 

elementem, który pozostałby w upoważnieniu jest tryb potwierdzania pozbawienia broni cech 

użytkowych. W tym miejscu rozważyć należy, czy niezbędne są przepisy rangi rozporządzenia do 

określania takiego trybu. Przekazanie do uregulowania w rozporządzeniu materii regulowanej już 

przez ustawę i rozporządzenie wykonawcze może powodować w przyszłości poważne trudności 

z wydaniem rozporządzenia na podstawie tak skonstruowanego upoważnienia.  

8. Analogiczne uwagi należy odnieść do art. 6a ust. 8 pkt 3 – rozważenia wymaga, jaki „sposób 

postępowania” z bronią przekazaną do potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych wymaga 

uregulowania w przepisach powszechnie obowiązujących. Nie jest bowiem jasne, czy w przepisie 

mowa jest o postępowaniu w kwestiach technicznych (sposób fizycznego pozbawiania broni cech 

użytkowych), który jest regulowany rozporządzeniem Komisji 2015/2403, czy też postępowania 

w kwestiach formalnych, tj. np. dokumentowania przyjęcia, przekazywania i zwrotu broni. 

Podobnie jak w przypadku części upoważnienia z pkt 1, nieprawidłowa konstrukcja upoważnienia 

ustawowego może powodować trudności z prawidłowym wydaniem rozporządzenia. 

9. W odniesieniu do uwag Departamentu Porządku Publicznego do art. 6a ust. 8 pkt 4 wskazać 

należy, iż stawki odpłatności za dokonanie wskazanych tam czynności powinny zostać określone 

w ustawie. Wyjątkowo, jeżeli przewiduje się dużą zmienność tych opłat w czasie, możliwe jest 

określenie ich w rozporządzeniu, przy czym w ustawie powinny być określone co najmniej 

maksymalne stawki oraz zasady ustalania wysokości opłaty. Ponadto należy wskazać, że w 

ustawie brak jest przepisu materialnego będącego podstawą do pobierania takiej opłaty. 

10.  W odniesieniu do uwag Departamentu Porządku Publicznego do art. 6a ust. 10 należy stwierdzić, 

iż przepisy te stanowią wytyczne do wydania rozporządzenia, którego zakres określono w art. 6a 

ust. 8. Tym samym nie jest zasadna jego modyfikacja w oderwaniu od ostatecznego kształtu ust. 

8. Kwestią która powinna być w szczególności brana pod uwagę przy konstruowaniu ust. 10 jest 

konieczność unikania tzw. pozornych wytycznych, czyli przepisu który, choć jest skonstruowany 

jak wytyczna, w istocie poszerza zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu.  

11. Podsumowując uwagi wskazane w pkt 7-10 należałoby rozważyć przygotowanie łącznie 

z projektem ustawy także projektu rozporządzenia – co pozwoliłoby na precyzyjny rozdział 

materii pomiędzy rozporządzenie, rozporządzenie wykonawcze Komisji oraz ustawę. 

W szczególności wydaje się, że taka analiza doprowadzi do wniosku, iż nie ma potrzeby 

regulowania niektórych kwestii w rozporządzeniu. Jak już wskazywano, pozwoli to na uniknięcie 

problemów z wykonaniem upoważnienia ustawowego spowodowanych niewłaściwą konstrukcją 

przepisu upoważniającego.  

z poważaniem 
Radosław Balcer 

Zastępca Dyrektora  
Departamentu Prawnego MSWiA 
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