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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
W dniu 1 marca 2022 r. wygasa dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania 
jej w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej  
z Republiką Białorusi (Dz. U. poz. 2194).  
Od wielu miesięcy mają miejsce systematyczne próby nielegalnego przekraczania granicy państwowej na odcinku 
polsko-białoruskim, stanowiącym jednocześnie granicę zewnętrzną Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. Zwiększony 
napływ nielegalnych migrantów odbywa się przy wsparciu służb Republiki Białoruskiej, która dąży do destabilizacji 
sytuacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Służby te koordynują przedsięwzięcia związane 
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przetransportowaniem cudzoziemców w rejon granicy państwowej z Unią 
Europejską, a za udzielone wsparcie pobierane są od każdej osoby znaczne kwoty pieniężne. Straż Graniczna prowadzi 
obecnie intensywne działania, które mają chronić polsko-białoruski odcinek granicy państwowej. Do realizacji zadań 
zostali skierowani dodatkowo żołnierze Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariusze Policji. 
Ponadto z dniem 4 listopada 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia 
granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992), która ma na celu przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie 
bariery (którą stanowić będą urządzenia budowlane wraz z instalacjami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym 
elektroniczną oraz telekomunikacyjną), służącej ochronie granicy państwowej i wspomagającej przeciwdziałanie 
nielegalnej migracji. 
W związku ze wszystkimi wskazanymi powyżej okolicznościami, a także utrzymującym się szczególnym zagrożeniem 
bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy, konieczne jest 
wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w obrębach 
ewidencyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia na okres od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie wprowadza czasowy zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym, każdego rodzaju broni 
na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką Białorusi,  
na okres od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. Wprowadzenie przedmiotowych zakazów zapewni 
bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenach przygranicznych oraz zapobiegnie ewentualnym przypadkom dostania 
się broni posiadanej legalnie w ręce osób nieuprawnionych. Poprawi to bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb 
państwowych oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe na granicy 
państwowej, mieszkańców strefy nadgranicznej, a także osób uczestniczących w budowie stałego, wysokiego ogrodzenia 
stanowiącego zabezpieczenie granicy państwowej. Ponadto wykluczy możliwość zaistnienia incydentów o charakterze 
międzynarodowym, gdzie np. legalne użycie broni przez polujących po polskiej stronie granicy może stanowić pretekst 
do działań strony białoruskiej godzących w interesy RP.  
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Projektowane 
rozporządzenie będzie 

Rozporządzenie będzie 
oddziaływało na osoby 

 Zakaz nie powinien 
powodować nadmiernej 
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miało wpływ na osoby 
fizyczne oraz podmioty 
posiadające pozwolenie na 
broń, z wyłączeniem 
podmiotów,  
o których mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy  
o broni i amunicji, oraz 
osób wskazanych w art. 39 
ust. 1 i art. 40 tej ustawy. 

fizyczne oraz podmioty 
posiadające pozwolenie 
na broń, mające 
miejsce stałego pobytu 
lub siedzibę na terenie 
objętym zakazem.  

uciążliwości dla wskazanej 
kategorii osób  
i podmiotów. 
 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 248) w związku z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt rozporządzenia, z uwagi na jego pilny charakter, nie będzie podlegał 
konsultacjom publicznym. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków finansowych w rozumieniu 
art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z 
późn. zm.). 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji 
dotyczących majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub prawi 
obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej,  



a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu 
proponowanych rozwiązań na działalność mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną  
i społeczną rodziny. 
 

osoby 
niepełnosprawne, 
osoby starsze 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na osoby niepełnosprawne, 
osoby starsze. 

Niemierzalne   
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Przedmiotowy projekt nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców. 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
ý nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: nie dotyczy. 
9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 
 demografia 
 mienie państwowe 
ý inne: Bezpieczeństwo publiczne 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowana regulacja będzie mieć wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze 
województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy państwowej z Republiką 
Białorusi. Wprowadzenie zakazu noszenia oraz przemieszczania broni w stanie rozładowanym 
z pewnością zapobiegnie ewentualnym przypadkom dostania się broni posiadanej legalnie  
w ręce osób nieuprawnionych. Poprawi to bezpieczeństwo funkcjonariuszy służb państwowych 
oraz żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe 
na granicy państwowej, mieszkańców strefy nadgranicznej, a także osób uczestniczących  
w budowie stałego, wysokiego ogrodzenia stanowiącego zabezpieczenie granicy państwowej.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
Brak załączników. 



 


