
UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 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, ma 

na celu poprawę bezpieczeństwa 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.  

W dniu 1 marca 2022 r. wygasa dotychczasowo 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 określonym w załączniku do rozporządzenia na 

okres od dnia 2 marca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie projektowanej regulacji z dniem 2 marca 2022 r. Tym 

samym zostanie zachowana ciągłość obowiązywania zakazu noszenia broni i przemieszczania jej 

w stanie rozładowanym na obszarze województwa podlaskiego i lubelskiego przyległym do granicy 

państwowej z Republiką Białorusi. Rozwiązanie to jest zgodne z zasadami demokratycznego państwa 

prawa.  



Projekt nie zawiera przepisów technicznych, w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji 

określonej w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597). 

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. 

W ocenie projektodawcy projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt nie 

wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 

uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

 


