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DP-WL-0232-316/2022/AGP Warszawa /elektroniczny znacznik czasu/ 

 

Pan 
Edward Siarka 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo nr DP-WOPV.0220.9.2022.BB, przy którym przekazano projekt 

rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, uprzejmie informuję, że do powyższego 

projektu zgłaszam następujące stanowisko. 

Wątpliwości budzi § 1 pkt 2 projektu rozporządzenia, nadający nowe brzmienie § 3 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków 

wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. 2005 poz. 548 z późn. zm.), który dopuszcza 

możliwość posługiwania się przez myśliwych w trakcie polowania bronią palną krótką w postaci 

pistoletów i rewolwerów (z wyjątkiem broni czarnoprochowej) do dostrzeliwania postrzałków zwierzyny 

oraz uśmiercania schwytanych w pułapki żywołowne.  

W mojej ocenie proponowane rozwiązanie stanowi obejście przepisów dotyczących dostępu do broni. 

Stosownie do treści art. 10 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 955, z późn. zm.): „Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do 

posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej: do celów łowieckich - broni dopuszczonej do 

wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów”. Tym samym osoby, które uzyskały 

pozwolenie na broń, wydane w celach łowieckich będą mogły dokonać rejestracji broni palnej krótkiej. 

Zgodnie z danymi zawartymi w ocenie skutków regulacji w Polskim Związku Łowieckim jest ponad  

126 tys. członków i proponowane rozwiązanie może spowodować, że obchodząc obowiązujące przepisy, 

myśliwi uzyskają dostęp do broni palnej krótkiej, której właściwości konstrukcyjne, cel i przeznaczenie są 

zupełnie inne, niż zakres działań wskazanych w ww. projekcie rozporządzenia. 

W uzasadnieniu projektodawca wskazał, że celem proponowanej zmiany jest poprawa 

bezpieczeństwa myśliwych i używanych do polowania psów myśliwskich przy wykonywaniu czynności 

dostrzeliwania rannej zwierzyny. Argumentacją przemawiającą za możliwością używania broni krótkiej 

miałaby być trudność w operowaniu długą bronią myśliwską w miejscach porośniętych gęstą 

roślinnością, utrudnione uchwycenie celu na krótkim dystansie oraz energia kinetyczna wystrzeliwanych 

pocisków, która przewyższa potrzeby dotyczące skutecznego uśmiercenia drapieżników. Trudno 

natomiast podzielić argument, że użycie w tym przypadku broni o mniejszej celności i mniejszej mocy 

rażenia będzie służyło poprawie bezpieczeństwa uczestników polowania. Podkreślić należy, że 

konstrukcja broni krótkiej, jak i rodzaj używanych w niej pocisków, nie zapewni realizacji tego celu 

bowiem nie może być ona traktowana jako skuteczne narzędzie dostrzeliwania rannej zwierzyny. 

W znaczącej liczbie przypadków będzie ona jedynie powodować dalsze zranienie zwierzęcia, a ostateczne 

jego uśmiercenie może wymagać wielokrotnego wykorzystania. Konstrukcja broni krótkiej powiązana jest 

przede wszystkim z funkcją ochroną i odstraszającą, a nie uśmiercającą. Dlatego też broń krótka jest  
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w polskim prawie przede wszystkim powiązana z celem ochrony osobistej i ochrony osób i mienia, a nie 

łowieckim. 

Trudno również przyjąć argument, że broń krótka miałaby służyć zapewnieniu ochrony przy 

przenoszeniu broni długiej, bowiem tego rodzaju zagrożenie praktycznie nie występuje w normalnej 

sytuacji na terytorium kraju, a sam cel tego rodzaju posiadania broni nie byłby już celem łowieckim, 

a związanym z ochroną osób i mienia w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Na 

marginesie warto zauważyć, że w incydentalnych przypadkach wzrostu zagrożenia, na podstawie obecnie 

obowiązujących przepisów, wprowadza się zakaz przenoszenia broni jako takiej. Tego typu zakaz 

obowiązywał przykładowo na podstawie stosownego rozporządzenia do końca czerwca 2022 r. na 

granicy z Białorusią i dotyczył wszelkiego rodzaju broni.  

Projektodawca proponując możliwość użytkowania broni palnej krótkiej, z jednej strony wskazał, 

że obecnie użytkowana broń długa dysponuje zbyt dużą energią kinetyczną, a jednocześnie 

w projektowanym § 3 ust. 2 obniżył wymaganie w tym zakresie. Należy przy tym zwrócić uwagę na 

nieprawidłowe odesłanie we wskazanej jednostce redakcyjnej do „ust. 1 lit. a”. Z uzasadnienia do 

projektu wynika, że obniżenie wymagania dotyczącego energii kinetycznej pocisku dotyczy myśliwskiej 

broni palnej długiej. W związku z tym wydaje się, że projektodawca sam rozwiązał problem w kwestii 

bezpieczeństwa myśliwych, np. powodowania ryzyka „rykoszetów spowodowanych brakiem możliwości 

wytracenia energii kinetycznej pocisku w celu”. 

Zauważyć należy, że w proponowanym brzmieniu § 3 ust. 2 ograniczenia wymaganej energii 

kinetycznej pocisku dla amunicji dotyczą wyłącznie broni wskazanej w § 3 ust. 1 pkt. 1 (czyli broni 

długiej). Umożliwi to stosowanie broni w postaci pistoletów i rewolwerów o niewystarczającej energii do 

natychmiastowego uśmiercenia zwierzęcia, co może prowadzić do dalszego ranienia zwierzęcia. 

Poranione, uciekające zwierzę może zaś stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia osób, które znajdą się  

w jego otoczeniu. Z tego względu zgodnie z dotychczas prezentowanym stanowiskiem resortu 

środowiska, właściwym jest wykorzystywanie do dostrzeliwania postrzałków celnej broni i amunicji  

o odpowiedniej mocy rażenia. 

Wskazać również należy, że zgodnie z art. 44a ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego dokonuje uśmiercenia odłowionych w pułapki 

żywołowne drapieżników, za pomocą broni myśliwskiej lub innych metod stosowanych przy uboju 

zwierząt gospodarskich, w celu ich redukcji. Zatem użycie broni palnej w tym przypadku jest tylko 

alternatywnym rozwiązaniem.  

Ponadto pragnę zwrócić uwagę na kwestię noszenia broni przez osoby posiadające ją w celach 

łowieckich. Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, broń  palną przeznaczoną 

do celów łowieckich, w obwodach łowieckich, nosi się w czasie polowania w sposób określony  

w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie. Poza sytuacją wskazaną 

powyżej, jak stanowi § 8 ust. 1 rozporządzenia, każdą broń nosi się w kaburach lub futerałach. Przy czym, 

broń palną krótką, co wynika z § 8 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia, nosi się w sposób jak najmniej 

widoczny, w kaburze przylegającej do ciała. 

Łączę wyrazy szacunku, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z up. Maciej Wąsik 
Sekretarz Stanu 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


