
 

 

„Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył 
ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się 
o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa 
władza wywodzi się ze zgody rządzonych…” – Deklaracja Niepodległości  
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Koszalin, 25 czerwca 2022 r . 1 

 2 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 3 

Maciej Szmit 4 

Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i 5 

Łowiectwa 6 

e-mail: maciej.szmit@mos.gov.pl  7 

Hubert Hamulecki 8 

Naczelnik Wydziału Łowiectwa Departamentu 9 

Leśnictwa i Łowiectwa,  10 

e-mail: hubert.hamulecki@mos.gov.pl  11 

 12 

dotyczy: projektu z dnia 21.06.2022 r. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające 13 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz 14 

 15 

 Przedstawiam opinię do opublikowanego na stronie RCL w dniu 24.06.2022 16 

r. projektu z dnia 21.06.2022 r.: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska 17 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania 18 

polowania i znakowania tusz. 19 

 Co prawda reprezentowana przeze mnie Fundacja Trybun.org.pl (numer KRS 20 

678932) nie została wskazana jako podmiot, do którego skierowano projekt do 21 

opinii, jednak jestem przekonany, że merytoryczna treść opinii powinna być 22 

uwzględniona w toku dalszych prac nad projektem rozporządzenia.  23 

 24 

 Moim zdaniem w projekcie znajduje się błąd redakcyjny. 25 

 W projektowanym §3 ust. 2 znajduje się odwołanie do ust. 1 lit a, podczas 26 

gdy w projektowanym §3 ust. 1 nie ma jednostki redakcyjnej oznaczonej literą a. 27 

Są w ustępie pierwszym dwa podpunkty 1 i 2. 28 

 Moim zdaniem projektowany przepis §3 ust. 2 dotyczy myśliwskiej broni 29 

palnej długiej centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub gładkich i 30 

powinien mieć brzmienie: 31 

2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych, 32 

o której mowa w ust. 1 pkt 1, musi być przeznaczona do strzelania 33 
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amunicją myśliwską charakteryzującą się energią pocisku nie 1 

mniejszą niż 400 J w odległości 100 m od wylotu lufy. 2 

 3 

 Z uwagi na to, że pistolety i rewolwery, z wyłączeniem broni 4 

czarnoprochowej, które będą mogły być używane wyłącznie do dostrzeliwania 5 

postrzałków zwierzyny oraz uśmiercania drapieżników schwytanych w pułapki 6 

żywołowne, będą używane do strzelania na bliskie odległości, regulacja o energii 7 

pocisku nie mniejszej niż 400 J w odległości 100 m od wylotu lufy, byłaby 8 

nieracjonalna. Ogromna większość amunicji broni palnej krótkiej ma energię nie 9 

mniejszą niż 400 J, ale u wylotu lufy. 10 

 11 

 Wnoszę o przyjęcie powyższej opinii o projekcie przedmiotowego 12 

rozporządzenia.  13 

 14 

Andrzej Turczyn 15 

adwokat 16 

Prezes Fundacji Trybun.org.pl 17 
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