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nych przepisów. Przeważnie anonimowo, 
ustnie i na zasadzie zastraszania („bo jak 
zrobi pan inaczej, to pan zobaczy!”). Ale oto 
właśnie wpadła w nasze redakcyjne łapska 
podobna interpretacja, tyle że wyrażona na 
piśmie, a w dodatku podpisana. Jej auto-
rem jest nasza dobra znajoma (choć w tym 
kontekście słowo „dobra” brzmi nieco sar-
kastycznie...), naczelnik Wydziału Nadzoru 
nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Forma-
cjami Ochronnymi Biura Prewencji Komen-
dy Głównej Policji, pani mł. insp. Katarzyna 
Olejnik. Pani Olejnik, dziwnym zrządzeniem 
trybów policyjnej machiny awansów i prze-
sunięć, została skierowana kilka lat temu na 
stanowisko najważniejszego w Polsce poli-
cyjnego specjalisty od broni palnej oraz do-
tyczących jej przepisów prawa, choć – jak 
się wydaje – ani sama broń, ani meandry 
prawnicze nie są jej pasją. Nawet trudno po-

wiedzieć, aby były one przedmiotem choćby 
przeciętnych jej zainteresowań – w każdym 
razie takie wnioski nasuwają się sądząc po 
efektach pracy pani Katarzyny.

Treść opinii interpretującej przepis art. 28 
ustawy publikujemy obok: każdy może go 
sobie przeczytać, więc nie będę go tu cyto-
wał. W największym skrócie chodzi o to, że 
wedle pani naczelnik użyczanie broni może 
zachodzić wyłącznie pomiędzy osobami, 
mającymi pozwolenie do tego samego celu, 
a w dodatku wyłącznie może dotyczyć bro-
ni takiego samego typu i rodzaju, jaki bio-
rący w użyczenie już ma zarejestrowany. 
To ostatnie jest sprowadzeniem instytucji 
użyczenia broni do absurdu: skoro mam już 
strzelbę „pompkę” marki X, to po co miał-
bym pożyczać od kolegi kolejną, tej samej 
marki? Chcę pożyczyć model samopowta-
rzalny, żeby zobaczyć jak się z niego strzela 

(bo może sobie też taki kupię, jak mi się spo-
doba). To pierwsze zaś jest zgodne z ogól-
ną linią policyjną wobec jakiejkolwiek broni: 
powinna być ona dostępna wyłącznie Poli-
cji, i wyłącznie w trybie broni służbowej. Cy-
wilom wara, no może za wyjątkiem bardzo 
nielicznych, których znamy i lubimy. Wobec 
tego jakiekolwiek interpretowanie przepisów 
ustawy musi iść w kierunku ograniczania do-
stępu do broni i piętrzenia trudności formal-
nych, tak aby zniechęcić możliwie dużo po-
tencjalnych kandydatów na strzelców (niech 
zajmą się czymś innym, byle nie bronią).

Tymczasem jeśli parlament miałby taki 
sam punkt widzenia na kwestię użyczania 
broni, jak pani Olejnik, treść przepisu art. 28 
brzmiałaby inaczej – na przykład tak:

„Art. 28. Broni odpowiadającej celom 
łowieckim lub broni odpowiadającej celom 
sportowym oraz amunicji do takiej bro-
ni można użyczać osobom posiadającym 
odpowiednio pozwolenie na broń wydane 
w celach łowieckich albo sportowych”.

Kluczowe byłoby użycie tu słowa „odpo-
wiednio”, co jednoznacznie przyporządko-
wałoby użyczającego broń oraz biorącego 
ją w użyczenie do jednej i tej samej grupy 
posiadaczy pozwoleń wydanych do celów 
łowieckich – albo do celów sportowych. 
Rozłącznie: jedni z pierwszymi, drudzy 
z drugimi, bez możliwości krzyżowania uży-
czania. Proste porównanie obu cytowanych 
przepisów – tego z ustawy, i tego rodzącego 
skutek prawny, o jakim marzy pani naczel-
nik – pokazuje, że w obecnie obowiązującej 
ustawie jest to uregulowane odmiennie.

Résumé
Wykładnia według pani naczelnik nie ma 
szans obrony – to czyste chciejstwo, bez 
jakiegokolwiek oparcia w faktach. Dlaczego 
zatem zyskało rangę podpisanego doku-
mentu? Są dwie możliwości: albo pani Olej-
nik naprawdę nie rozumie treści interpreto-
wanego przepisu, albo celowo manipuluje tą 
interpretacją, mając nadzieję że nikt się nie 
spostrzeże, i że głupi ludzie potulnie kupią 
te farmazony. Obie interpretacje są kompro-
mitujące dla urzędnika państwowego – za-
równo ewidentne braki kompetencyjne, jak 
i pogardliwe traktowanie obywateli, wprowa-
dzające ich celowo w błąd. Pozostaje pyta-
nie, jak długo jeszcze pani naczelnik będzie 
się męczyć na stanowisku rozmijającym się 
z jej zainteresowaniami, a my będziemy się 
męczyć wraz z nią?  




