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to całkowicie oddolna i społeczna inicjatywa miłośników broni. Zrodziła się Wpaździerniku 

2013 roku w Polsce.  

 

Ideą było powołanie do życia masowego ruchu społecznego środowisk strzeleckich, cywilnych 

użytkowników broni palnej obejmujących swoim zasięgiem w pierwotnym założeniu kraje Unii 

Europejskiej. Dziś ruch ten objął swoim zasięgiem wiele krajów na wszystkich kontynentach 

świata. 

 

Naszym strategicznym celem jest połączenie jak największej liczby stowarzyszeń, fundacji, 

ruchów społecznych a także osób indywidualnych ze wszystkich środowisk strzeleckich, 

wzajemna pomoc i wymiana informacji tak, aby możliwe stało się skuteczne przeciwstawienie 

planom organizacji międzynarodowych i rządom poszczególnych krajów dążących do 

wprowadzenia całkowitego zakazu posiadania broni palnej. 
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Oficjalne stanowisko w zakresie dostępu do broni 

 

Prawo powinno reglamentować dostęp do broni, nie po to jednak aby zakazywać prawym 

ludziom posiadania broni, a po to, by tworzyć przewagę praworządnego obywatela nad tym, co 

praworządności nie ceni w życiu. Przy czym proponuję pojęcie praworządności rozmieć jako 

stan braku zagrożenia dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

Reglamentacja nie może być represyjna wobec wszystkich, to byłaby wada systemu. Represja 

wobec wszystkich to założenie, że wszyscy są niepraworządni, ułomni psychicznie i chętni do 

tworzenia zagrożenia dla innych. Takie założenia leżą u podstaw systemów totalitarnych. 

 

Naszym zdaniem w przepisy prawa wpisać należy minimum kryteriów, których spełnienie musi 

decydować o wydaniu prawa posiadania broni palnej tak, aby jasne było, kto w rozumieniu 

przepisów jest człowiekiem stwarzającym zagrożenie dla innych. 

 

Bezprawia nie można w życiu społecznym na równi traktować z prawym zachowaniem. Należy 

w przepisach prawa kształtować przewagę prawych nad nieprawymi. Należy utrudniać dostęp 

do broni temu, kto przemoc wobec innych traktuje jako rzecz normalną i ułatwiać prawemu 

człowiekowi realizację własnych oczekiwań. 
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,,Broń jest odbiciem wolności w naszym kraju. Rząd, który nie wierzy, że obywatele będą 

korzystać z niej w odpowiedzialny sposób, nie jest rządem, któremu można zaufać„ 

 

 

„Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie.”  

 

 

„Mądra i pożyteczna jest władza, która nie dopuszcza, by ludzie czynili sobie nawzajem 

krzywdy, a jednocześnie nie miesza się do ich pracy i nie zabiera im zarobionego przez nich 

chleba. Oto na czym polega dobre rządzenie”  

 

 

- Thomas Jefferson (1743-1826) 



FIREARMS UNITED – DYREKTYWA 91/477  

Rozkład głosów w petycji obywateli przeciwko zmianom do Dyrektywy 91/477 
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Webpage: 

 

http://www.firearms-united.com/ 

http://www.firearms-united.eu/ 

http://www.firearms-united.org/ 

 

E-mail: 

 

GENERAL INFORMATION: 

info@firearms-united.eu  

 

LAW & LEGAL REGULATIONS: 

office@firearms-united.eu  

 

TECHNICAL & WEB QUESTIONS: 

admin@firearms-united.eu  

 

CONTACT FOR PARTNERS: 

partners@firearms-united.eu  

 

Social media: 

 

Firearms United – HQ 

| https://www.facebook.com/FirearmsUnited | 

| https://twitter.com/FirearmsUnited | 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


