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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 z dnia 29 lipca 2022 r. nr DP-WOPV.0220.9.2022.BB, przy którym przekazano 

wyjaśnienia odnośnie uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania 

i znakowania tusz, uprzejmie informuję, że po dokonaniu analizy powyższego wystąpienia podtrzymuję 

w całości swoje stanowisko przekazane pismem z dnia 27 lipca 2022 r.  

W ww. wystąpieniu podniesiony został argument, że określenie rodzajów broni palnej używanej do 

wykonywania polowania pozostaje we właściwości ministra właściwego do spraw środowiska. 

Rozszerzenie katalogu broni palnej jako myśliwskiej, w ocenie projektodawcy, nie stoi w sprzeczności  

z przepisem zawartym w art. 10 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, który 

wskazuje, że pozwolenie na broń do celów łowieckich „uprawnia do posiadania broni dopuszczonej do 

wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów”.  

W przypadku nowelizacji rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych 

warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, w brzmieniu przekazanym do uzgodnień, osoby 

które uzyskały pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich, będą mogły dokonać rejestracji broni 

palnej krótkiej, takiej jak pistolety i rewolwery. W przekazanym stanowisku Ministerstwa Klimatu 

 i Środowiska brak jest nowych argumentów, które wykazałyby, że proponowane rozwiązanie nie będzie 

prowadzić do prób obejścia przepisów dotyczących dostępu do broni. Stosownie do regulacji zawartych 

w  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, pozwolenie na broń wydaje się m. in. w 

celach łowieckich. Ustawodawca przewidział przy tym wprost (art. 10 ust. 4 pkt 1), że broń palna bojowa, 

gazowa, alarmowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 

mm przeznaczona jest do celów ochrony osobistej. W mojej ocenie właściwości konstrukcyjne tego typu 

broni, wskazany powyżej cel oraz jej przeznaczenie jest zupełnie inne, niż zaproponowane przez 

projektodawcę. Nie istnieje uzasadniona konieczność, aby broń do celów łowieckich przeznaczona 

do dostrzeliwania postrzałów i uśmiercania drapieżników schwytanych w pułapki żywołowne była bronią 

krótką (pistolety i rewolwery).  

W przypadku przyjęcia proponowanych w projekcie rozwiązań, zgodnie z którymi do „różnych 

sytuacji” związanych z dobijaniem zwierzyny lub jej uśmiercaniem w pułapkach żywołownych, mogłaby 

być użyta broń palna o różnych kalibrach i parametrach energii kinetycznej wystrzeliwanych pocisków, 

mając też na uwadze 126 tysięcy członków Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ), może dojść do sytuacji, 

że każdy myśliwy potencjalnie nabędzie kilka sztuk broni palnej krótkiej. Taka sytuacja bez wątpienia 
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wpłynie na bezpieczeństwo i porządek publiczny. Należy również wskazać, że nie przedstawiono danych, 

ilu myśliwych (lub osób postronnych) odniosło obrażenia w wyniku dobijania zwierzyny przy użyciu broni 

standardowo przeznaczonej do polowań. Natomiast w odniesieniu do problemu pułapek żywołownych, 

projektodawca nie uzasadnił, dlaczego uśmiercenie zwierzęcia poprzez oddanie strzału z broni krótkiej 

może być bardziej humanitarne niż oddanie strzału z broni długiej. Wydaje się, że w tym zakresie 

stosowane metody mechaniczne, elektryczne lub farmakologiczne są wystarczające.   

Ponadto przyjęcie rozwiązań, które mają być uzasadnione „specjalnymi potrzebami myśliwych”, 

de facto będzie stanowić uprzywilejowanie członków PZŁ, którzy w ten sposób mogą obejść przepisy 

dotyczące dostępu do broni zawarte w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji i uzyskają dostęp 

do broni palnej krótkiej, której właściwości konstrukcyjne, cel i przeznaczenie są zupełnie inne, niż zakres 

działań wskazanych w projekcie rozporządzenia. Wątpliwości budzi określenie w drodze aktu niższego 

rzędu rodzajów broni możliwej do stosowania w trakcie polowań. Wydaje się, że kwestie te powinny być 

przedmiotem materii ustawowej, jak to ma miejsce w przypadku ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni  

i amunicji, gdzie do poszczególnych celów przypisano broń o określonych parametrach.   

W przypadku wejścia w życie wskazanych przepisów, które należy potraktować jako wyłom 

w ugruntowanych rozwiązaniach systemowych, osoby, które nie mogą uzyskać pozwolenia na broń do 

celu ochrony osobistej, np. z powodu braku ważnej przyczyny (stałe, realne i ponadprzeciętne 

zagrożenie, życia, zdrowia i mienia), będą traktować członkostwo w PZŁ, jako sposób wejścia w 

posiadanie takiej broni.  

Reasumując, proponowane zmiany w zakresie dopuszczenia posługiwania się przez myśliwych 

w trakcie polowania bronią palną krótką są nieakceptowalne. Możliwość pojawienia się na rynku 

minimum ok. 126 tys. sztuk broni palnej krótkiej, w krótkim czasie po wejściu w życie rozporządzenia, 

niewątpliwie będzie miała wpływ na bezpieczeństwo porządku publicznego.  

Łączę wyrazy szacunku, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z up. Maciej Wąsik 
Sekretarz Stanu 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 


