Poprawka [...] – zmiana zakresu zwolnień z egzaminów

Art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16.
1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana
zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości
przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz z umiejętności posługiwania
się nią.
2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są dysponujący bronią służbową
funkcjonariusze państwowych formacji uzbrojonych, w szczególności Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Więziennej, żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i żołnierze
pełniący terytorialną służbę wojskową, a także członkowie Polskiego Związku
Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz posiadacze patentu strzeleckiego
wydanego przez polski związek sportowy – w zakresie broni sportowej.
3. Osoba występująca z wnioskiem o wydanie kolejnego pozwolenia na broń (do
innego celu), która zdała egzamin lub której przysługuje zwolnienie od egzaminu,
o którym mowa w ust. 1, nie jest obowiązana zdawać go ponownie.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
zestaw 100 pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami, wykorzystywany podczas
egzaminu, o którym mowa w ust. 1, mając na celu sprawdzenie znajomości przepisów
prawa dotyczących broni i amunicji oraz obrony koniecznej i stanu wyższej
konieczności, zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni palnej i bezpiecznego
zachowania się na strzelnicy.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej oraz
stawki odpłatności za egzamin. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej w
postaci testu, dotyczącej znajomości przepisów w zakresie zgodnego z prawem
posiadania i używania danej broni, oraz z części praktycznej, dotyczącej umiejętności
posługiwania się tą bronią, a stawki odpłatności za egzamin powinny umożliwiać
zachowanie finansowej dostępności egzaminu dla obywateli.”.

UZASADNIENIE ZMIANY
Proponowana zmiana jest w zasadzie konsekwencją zmian w art. 10 i rozszerzenia listy celów
posiadania broni. Powyższe propozycje nie naruszają dotychczasowych przywilejów żadnej
grupy społecznej, wcześniej takimi przywilejami objętej. Proponuje się, aby zwolnieniem
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z egzaminu objęci byli także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, jako równoprawnego
rodzaju Polskich Sił Zbrojnych – którzy nie posiadają statusu żołnierzy zawodowych.
Jednocześnie doprecyzowuje się warunki zwolnienia dla funkcjonariuszy i żołnierzy, bo do
tej pory brak precyzji zapisu powodował problemy interpretacyjne i zmienną w czasie
praktykę stosowania przepisów, nie związaną ze zmianami w literze prawa.
Dodatkowo proponuje się rozwiązać obecny problem wielokrotnego zdawania egzaminów,
co do swojej istoty identycznych. O ile sytuacja, w której osoba już posiadająca pozwolenie
na broń, która zdała egzamin, występując o kolejne pozwolenie (w innym celu) musi
ponownie zdać identyczny egzamin jest tylko nielogicznym i zbędnym obciążeniem, o tyle
sytuacja jednoczesnej aspiracji do kilku pozwoleń w różnych celach rodzi pytanie o tryb
zdawania egzaminu(ów): czy ma to się dziać jednocześnie, czy w odstępach (jakich?), czy też
może wówczas możliwe jest wielokrotne uznanie jednego zdawanego egzaminu? Obecne
przepisy nie dają odpowiedzi na takie pytania, dlatego powinny zostać zmienione,
na przykład według przedstawionej propozycji.
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