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szanowny Panie,

odpowiadając na Pana petycję z 22 sierpnia 2oI7 r. |znak: ZZ-35912017) dotyczącą zmiany

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania,

noszenio oroz ewidencjonowanio broni i omunicji (Dz.U.zZO74r.,poz. lZ24],, przez uchylenie § 5 ust. 2

(który stanowi iż broń w liczbie powyżej 50 egzemplorzy i omunicję do niej przechowuje się

w pomieszczeniu Wyposażonym dodotkowo w zabezpieczenio określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4| uprzejmie

informuję, że Biuro Ministra MSW|A uzyskało opinię W przedmiotowej spraWie z Departamentu Porządku

Publicznego MSW|A oraz z Komendy Głównej PoIicji, z której wynika, co następuje.

Na Wstępie ustalić należy, że treść Pana petycji, która została zlożona cyt. ,,w szeroka pojętyrn interesie
publicznym" nie obejmuje Wszystkich osób, którym wydano pozwolenie na broń, lecz dotyczy wąskiej

liczby posiadaczy broni.

Z poniższego zestawienia tabelarycznego posiadaczy pozwoleń Według stanu na dzień 318rudnia 20].6 r.,

sporządzonego w oparciu o dane nadesłane do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, z komend

wojewódzkich (Stołecznej) Policji wynika, iż biorąc pod uwagę średnią statystyczną, żadna z grup

posiadaczy pozwoIeń na broń wydanych w określonym celu nie była w posiadaniu broni w Iiczbie

powyżej 50 za rejestrowa nyc h egzemplarzy, Żadna z tych grup, biorąc pod uwagę medianę, nie posiadała

także pozwolenia uprawniającego do posiadania Więcej niż 50 egzemplarzy broni.
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Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń, stan na dzień 31grudnia 2016 r.
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1. Ochrona

osobista

454a7 50552 7,1I 49707 1,09

2. ochrona osób

lub mienia
9 10 L,7L 10 L,LL

3. Łowiecki tzz425 445314 3,63 300388 2,45

4. sportoWy 20960 85971 4,Lo 47 577 z,ż6

5. Rekon strukcji

historycznych

\2 607 tL,67 188 3,61

6, Kolekcjonerski 6762 95608 14,13 22242 3,28

7. PamiątkoWy L751- 2532 L,M ż47 4 L,4o

8. Szkoleniowy 297 4610 15,52 1916 6,45

9. lnny \9ż 226 7,t7 I73 0,90
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Odnosząc się do kwestii dotyczącej wymogów w zakresie przechowywania broni iamunicji należy mieć
przede Wsżystkim na względzie dyspozycję art. 32 ust. 1 ustawy Z dnia 21 maja 7999 r. o broni i omunicji
(Dz. U. z 2oL2 r., poz. 576 ze zm,L na mocy której ich posiadacze są żobowiązani przechowywać je

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób n ieuprawnionych.

Oczywistym jest bowiem to, że dostanie się broni w niepowołane ręce może zagrozić bezpieczeństwu
i porządkowi publicznemu. Zagrożenie to będzie natomiast tym większe, im większa liczba broni będzie
mogla stac się przedmiotem zaboru.Z tego Względu, przy przechowywaniu broni w znacznej ilości, która

w ocenie projektodawcy była liczbą 50 egzemplarzy - wprowadzone zostały dodatkowe zabezpieczenia

techniczne i fizyczne, zwiększając przy tym poziom bezpieczeństwa. l tak, z przepisu § 5 ust. 1 cyt.

rozporządzenia Wynika, iż osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, są

zobowiązane przechowywać je w urządzeniach spełnia.jących wymagania, co najmniej klasy s1 Według

normy PN-EN-14450. Ustęp 2 tego przepisu wskazuje zaś, że broń w liczbie powyżej 50 egzempIarzy

i amunicję do niej przechowuje się w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w zabezpieczenia

określone W § 4 ust. 1 pkt 1- 4 cyt. rozporżądzenia (sprzęt przeciwpoża rowy, zabezpieczenie drzwi,

okien, ochrona fizyczna stała lub doraźna).

W Pana opinii, wskazane wymogi przewyższają te, które muszą spełnić przedsiębiorcy prowadzący

koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią i amunicją na podstawie ustawy

z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodorczej w zokresie wytwarzonia i obrotu
mdteriałomi wybuchowymi, broniq, omunIcjq oraz wyrobomi i technologiq o przeznoczeniu wojskowym
lub policyjnym (Dz. U. z 2ot7 r. poz. 290), Zgodnie z Pana opinią bowiem ww. podmioty mogą

przechowywać broń iamunicję,,wyłącznie" w magazynie broni. Natomiast osoby, o których mowa w § 5

ust. 2 cyt. rozporządzenia, muszą posiadać zabezpieczenia W pomieszczeniU anaIogiczne, jak

w przypadku magazynu - a dodatkowo przechowywać broń i amunicję W s pecja listycznych urządzeniach.

DokonUjąc analizy przedmiotowego zagadnienia należy mieć,jednakże na uwadze to, że sam charakter
pomieszczeń, w których przechowują broń iamunicję posiadacze pozwoleń na broń, usytuowanych
z reguły w ich mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych lub w domach jednorodzinnych, różni się od

tych, które są wykorzystywane przez przedsiębiorców,

Z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 październlka zolo r. W sprawie pomieszczeń

magazynowych I obiektów do przechowywonia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznlczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U, z 2010 r. Nr 222 poz. 1451), wynika, że wyroby
koncesjonowane przechowuje się w 3 rodzajach magazynów:

- bazowym - będącym obiektem magazynowym, w którym przechowuje się materiały wybuchowe, broń,

amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Wytworzone W zakładzie wytwórczym
lub przeznaczone do obrotu;

- podręcznym - którym jest każde pomieszczenie przemysłowe, laboratoryjne, sklepowe, przysklepowe,
rusznikarnia, gdzie przechowuje się materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o przeznacżeniU

wojskowym lub policy.jnym wytworzone w zakładzie wytwórczym lub przeznaczone do obrotu w ilościach
n iestwa rzającyc h istotne8o Zagrożenia dla tych obiektóW iotoczenia;

- polowym - zajmującym wydzielony i oznaczony teren w odniesieniu do broni oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym o rozmiarach U niemoż|iwiających ich przechowywanie

W zamkniętym obiekcie magazynowym.
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Obiekty magazynowe muszą spełniać określone w cyt. rozporządzeniu szczegółowe wymagania
dotyczące ich lokalizacji i zasad eksploatac,ii, odpowiedniej konstrukcji budynku, wyposaźenia
izabezpieczenia, a także prowadzonej w nich dokumentacji. lstotne jest także to, że przedsiębiorca, który
ubiega się o wydanie konces.ii w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na podstawie przepisu art.8 ust. 2

Pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2OO1 r. o wykonywaniu dziołatności gospodarczej w zokresie
wytworzanio i obrotu materiałami wybuchowynli, broniq, omunicjq oraz wyrobami i technologiq
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości
spelnienia warunków technicznych i organizacyjnych, żapewniających prawidłowe Wykonywanie tej
działalności. Następuje to poprzez przedstawienie opinii wydanej przez Wyspecja lizowa ne podmioty
Wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r,

w sprawie instytucji wydajqcych opinie o możliwości spełnienia worunków technicznych
i organizocyjnych podczos WYtwarzania iobrotu moteriałami wybuchowymi, broniq, amunicjq oroz
wyrobami i technologiq o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U,

z 2016 r. poz. 44ż|.

Tego rodzaju wymogów nie przewiduje się w odniesieniu do pomieszczeń, W których broń iamunicję
przechowują posiadacze indywidualnych pozwoleń na broń.

JednoczeŚnie wskazać należy, że Pana twierdzenle o braku konieczności stosowania przez ww.
przedsiębiorców urządzeń do przechowywania broni i amunicji nie jest w pełni z8odne że stanem
prawnym, Jak wynika z załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprowie pomieszczeń mogazynowych
i obiektów do przechowywonio materidłów wybuchowych, broni, omunicji oroz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, w magazynie podręcznym dopuszcza się przechowywanie broni i amunic]i
w szafach metalowych wykonanych z blachy stalowej o grubości co najmnie.j 3 mm, zamykanych
mechanizmem rvglowym blokowanym zamkiem w klasie A wedłu8 Polskiej Normy zharmonizowa nej, lub
w szafach do przechowywania wartości w klasie co najmniej lwedług Polskiej Normy zha rmonizowa nej,

SzafY Powinny zaŚ mieĆ certyfikaty wydane przez jednostki akredytowane. Alternatywnym rożwiązaniem
jest natomiast przechowywanie broni i amunicji W 8ablotach szklanych w k|asie co najmniej FB2 z8odnie
z polską Normą zharmonizowaną, posiadających co najmniej jeden zamek w klasie A zgodnie z polską

Normą żha rmonizoWa ną.

ReasumUjąc, Pana Wniosek o zmianę rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrżnych z dnia 26 sierpnia
2014 r. w sprawie przechowywonio, noszenia oraz ewidencjonowanio broni i omunicji, przez uchylenie
je8o § 5 Ust.2, nie może bVć UWZg|ednionv, gdvż W interesie pub|icznvm iest zapewnienie iak naibardziei
skutecznvch Środków do zabezpieczenia przechowywanei broni przed dostepem do niei osób
nieuprawnionVch.

z poważaniem
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