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Odnosząc się do Pańskiego, przesłanego mailem, wniosku o udzielenie informacji 

publicznej z dnia 30.03.2015 r. dot. ilości łusek odstrzelonych z broni palnej przechowywanych w 

magazynie WPA KWP w Krakowie oraz ilości łusek przesłanych do Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji w latach 2010-2015 z przykrością informuję, że podanie dokładnych 

danych w tym zakresie jest niemożliwe. 

Można by, oczywiście, dokonać przybliżonego obliczenia ilości łusek poprzez pomnożenie 

ilości zarejestrowanej broni razy trzy (uwzględniając też fakt, że broń myśliwska w znacznej 

większości i część broni sportowej ma więcej niż jedną lufę,) jednakże obliczenia takie byłyby 

bardzo dużym ryzykiem błędu wynikającym m. in. z faktu, że: 

- zbiór łusek nie obejmuje broni zarejestrowanej przed wejściem w życie rozporządzenia Ministrów 

Rynku Wewnętrznego i Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 1990 w sprawie warunków 

sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem; 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 września 2002 r. w 

sprawie warunków sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz zakresu i trybu kontroli przestrzegania tych 

warunków zostało uchylone z dniem 11.03.2012 r., a kolejne, regulujące kwestię odstrzeliwania 

nabojów i przechowywania łusek, rozporządzenie Ministra Gospodarki i Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, 

amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli 

przestrzegania warunków sprzedaży weszło w życie w dniu 28.03.2013 r. (ponad rok nie istniały 

przepisy w tej kwestii). W tym czasie część przedsiębiorców pomimo braku takiego obowiązku 

odstrzeliwała naboje i przesyłała łuski, część natomiast stosowała się do regulacji ustawowych 

(raczej ich braku); 

- w zbiorze łusek brak jest łusek odstrzelonych z broni zakupionej indywidualnie poza granicami 

RP; 

- w zbiorze łusek brak jest w części łusek z broni, której właściciele zmienili miejsce zamieszkania 

na terytorium RP; 

-  w zbiorze pozostają nadal łuski z broni (w zdecydowanej części broni palnej - gazowej), która 

fizycznie została zniszczona, a przyczyna ich dalszego pozostawania w zbiorze wydaje się być 

obiektywna (realizacja innych czynności bieżących). 

 



 Rozumiejąc, że nie było Pańskim zamiarem żądanie fizycznego liczenia ilości łusek 

pozostających w zbiorze WPA KWP w Krakowie liczę, że przyjmie Pan informację w przekazanej 

przez mnie formie. 

Odnosząc się do kwestii ilości łusek przesłanych w latach 2010-2015 do Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego Policji informuję, że nie przewidywałem, by takie dane ilościowe 

były potrzebne i nie były one zbierane. Stwierdzić mogę jedynie, że w  przypadku rejestracji broni 

utraconej, gdy odstrzelone łuski znajdowały się w aktach posiadacza broni (dotyczyło to w 

większości łusek z broni palnej gazowej i małokalibrowej broni sportowej) były one przesyłane. 

Określić mogę, że nie były to istotne ilości. 

Mam nadzieję, że przekazana informacja będzie wystarczająca. 
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