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Pan Jarosław STAWIARSKI 3 

Poseł na Sejm RP 4 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki 5 

 6 

  Szanowny Panie Ministrze 7 

 W imieniu stowarzyszenia Towarzystwo Strzeleckie w Koszalinie, przedstawiam stanowisko w 8 

przedmiocie wniosku Komisji Europejskiej z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy Rady i 9 

Paramentu Europejskiego w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.  10 

 Proszę, za Pana pośrednictwem, Ministra Spraw Wewnętrznych o podjęcie wszelkich działań 11 

zmierzających do uniemożliwienia realizacji projektu Komisji Europejskiej. Ten antyobywatelski, a wręcz 12 

antyludzki projekt, jest podstępnym działaniem zmierzającym do unicestwienia możliwości posiadania broni 13 

palnej przez praworządnych Polaków. Pod hasłem walki z terroryzmem, przemyca się przepisy uderzające 14 

wyłącznie w tych co mogą stać się ofiarami terrorystów. Przestępcy nie korzystają z broni palnej na 15 

podstawie pozwolenia na broń. Broń na podstawie wspomnianej dyrektywy posiadają wyłącznie 16 

praworządni Europejczycy. Przepisy zakazujące posiadanie broni palnej przez terrorystów umieszczone są w 17 

kodeksie karnym i jak widać, nie przeszkadzają im w nielegalnym nabywaniu broni. Czy kto kiedy widział 18 

terrorystę kupującego broń w sklepie na podstawie pozwolenia na broń? Nikt i nigdy nie widział takiego 19 

zdarzenia! Pomimo tego, KE chce zakazać posiadania broni palnej tym, co nie naruszają prawa. 20 

 Projektowane regulacje w istocie uniemożliwiały będą posiadanie każdej broni samopowtarzalnej. 21 

Karabinki i pistolety samopowtarzalne, znikną z cywilnego obiegu. Po dziesięcioleciach komunizmu w Polsce 22 

przypada na 100 mieszkańców 1 (słownie: jeden!) egzemplarz broni. W sąsiednich Niemczech 30 23 

egzemplarzy. Średnia w Europie do około 30 egzemplarzy broni na 100 mieszkańców. My Polacy jesteśmy 24 

najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. Od 2011 roku na skutek zmian ustawy o broni i amunicji, 25 

gwałtownie wzrasta zainteresowanie posiadaniem broni palnej. Pojawiają się stowarzyszenia strzeleckie 26 

sportowe i kolekcjonerskie. Stowarzyszenie które reprezentuję właśnie tak powstało. Towarzystwo 27 

Strzeleckie stało się stowarzyszeniem praworządnych Polaków. Wstępują do stowarzyszenia żołnierze, 28 

policjanci, strażnicy łowieccy, miłośnicy broni palnej. Uzyskują pozwolenia na broń, kolekcjonują broń 29 

palną, doskonalą swe umiejętności zawodowe. Gdyby weszły unijne przepisy wszyscy Ci szlachetni ludzie, 30 

stracą posiadaną broń, choć nikt z nich nie jest terrorystą, a nawet przed terrorystami nas mają bronić. 31 

 Panie Ministrze co mam tym ludziom powiedzieć, że Ojczyzna nasza godzi się na odbieranie im 32 

prawa posiadania broń, w walce z terrorystami? 33 

 Nikt nie zaakceptuje tego rozumowania i cieszę się z tego, że i Pan do nie akceptuje. Proszę 34 

przekazać zaprezentowane stanowisko Panu Ministrowi Błaszczakowi. 35 
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Andrzej Turczyn 37 

Prezes Stowarzyszenia 38 
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