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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 23 sierpnia 2022 r. nr DLŁ-WOPL.0220.12.2022.HH, 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 wyrażone w pismach z dnia 27 lipca 2022 r. oraz z dnia 

4 sierpnia 2022 r.  

Należy przede wszystkim podkreślić, że w powyższych wyjaśnieniach brak jest wskazania nowych 

okoliczności, które przemawiałyby za zmianą wyrażanego wcześniej stanowiska resortu spraw 

wewnętrznych i administracji, a jego treść  sprowadza się w istocie do pozamerytorycznej polemiki.  

W przedmiotowym wystąpieniu jako kontrargument, że zaproponowane w projekcie rozporządzenia 

rozwiązanie będzie prowadziło do prób obejścia przepisów dotyczących dostępu do broni, wskazano 

m.in. że „oprócz osób posiadających pozwolenie na broń wydane do celów ochrony osobistej i ochrony 

osób i mienia, uprawnionymi do posiadania broni krótkiej – pistoletów i rewolwerów, są również osoby 

posiadające pozwolenie na broń wydane do celów sportowych i kolekcjonerskich, które aktualnie 

stanowią najliczniej reprezentowaną grupę osób uprawnionych do posiadania broni krótkiej”.  

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że MSWiA nigdy nie kwestionowało uprawnienia do posiadania 

broni palnej krótkiej przez osoby posiadające pozwolenie na broń wydane do innych celów np. do celów 

kolekcjonerskich, pod warunkiem, że uprawnienie to wynika z przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. – 

o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955, z późn. zm.). Podzielam wyrażony w doktrynie prawa pogląd, 

zgodnie z którym wskazanie określonego celu wydania pozwolenia na broń implikuje katalog rodzajów 

broni i amunicji do niej, które można posiadać. Uprawnienie do posiadania określonych rodzajów broni 

i amunicji do niej zostało więc ściśle powiązane z celem wydania pozwolenia na broń, który 

wnioskodawca ma obowiązek wykazać. Uzyskanie pozwolenia na broń nie uprawnia do posiadania 

każdego rodzaju broni, uprawnienie dotyczy tylko takiego jej rodzaju, który mieści się w odpowiednim 

katalogu zawartym w art. 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji.   

Oczywistą zaś kwestią, nie podlegającą dyskusji, wynikającą z przyjęcia rozwiązań, które mają być 

uzasadnione „specjalnymi potrzebami myśliwych”, jest fakt, że w przypadku wejścia w życie 

zaproponowanych w projekcie rozporządzenia przepisów, powstanie wyłom w ugruntowanych 
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rozwiązaniach systemowych, który będzie stanowić uprzywilejowanie członków Polskiego Związku 

Łowieckiego, jako grupy która uzyska dostęp do broni palnej krótkiej. 

Należy ponadto zauważyć, że w powyższym wystąpieniu brak jest odniesienia merytorycznego 

do następujących kwestii, podniesionych w piśmie MSWiA z dnia 4 sierpnia 2022 r., tj.: 

1) właściwości konstrukcyjne, cel i przeznaczenie broni palnej krótkiej nie odpowiadają wymogom, 

które są dedykowane broni myśliwskiej używanej do wykonywania polowań; 

2) uzasadnienia dlaczego uśmiercenie zwierzęcia poprzez oddanie strzału z broni krótkiej może być 

bardziej humanitarne niż oddanie strzału z broni długiej oraz dlaczego użycie do tego celu broni 

krótkiej ma być lepsze niż stosowane w tym zakresie metody mechaniczne, elektryczne lub 

farmakologiczne; 

3) przedstawienia danych ilu myśliwych (lub osób postronnych) odniosło obrażenia w wyniku 

dobijania zwierzyny przy użyciu broni standardowo przeznaczonej do polowań, a ponadto 

danych ile było przypadków udaremnionego postrzału zwierzyny z powodu braku możliwości 

oddania strzału z broni długiej. 

Jednocześnie w wystąpieniu z dnia 4 sierpnia br. wskazane zostały wątpliwości natury legislacyjnej, 

dotyczące dopuszczalności określenia 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. Wątpliwości w tym zakresie 

również nie zostały w należyty sposób wyjaśnione.  

Reasumując, projektowane zmiany zaproponowane w zakresie dopuszczenia posługiwania się przez 

myśliwych w trakcie polowania bronią palną krótką oraz przedstawione wyjaśnienia nie zasługują 

na akceptację. Umożliwienie posiadania przez myśliwych broni krótkiej w postaci pistoletów  

i rewolwerów do celów łowieckich spowoduje, że pomimo tego, że broń palna krótka nie została 

przewidziana bezpośrednio do wykonywania polowania, to znajdzie się w katalogu broni, którą można 

posiadać w tym celu.  

Jednocześnie zwracam uwagę, na następujące kwestie: 

- z uzasadnienia projektu rozporządzenia nie wynikają racjonalne przesłanki konieczności 

rozszerzenia katalogu broni palnej, jaka może być wykorzystywana do wykonywania polowania, 

o krótką broń palną, nie znajduje to również uzasadnienia w tradycji łowieckiej, a nieetyczne jest 

polowanie z takiej broni i amunicji, od której trafiona zwierzyna nie zostaje zabita, a tylko poraniona; 

-  trudno podzielić argument, że użycie broni o mniejszej celności i mniejszej mocy rażenia będzie 

służyło poprawie bezpieczeństwa uczestników polowania, właściwym jest wykorzystywanie 

do dostrzeliwania postrzałków celnej broni i amunicji o odpowiedniej mocy rażenia, co jest zgodne 

z dotychczas prezentowanym stanowiskiem resortu środowiska; 

-  zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. poz. 1234,  

z późń. zm.), 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 przywołanego 

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 
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przylegającej do ciała - zatem, wprowadzenie na wyposażenie myśliwych broni palnej krótkiej 

umożliwi noszenie tej broni w sposób analogiczny, jak broni przeznaczonej do ochrony osobistej, 

co nie jest możliwe w przypadku broni długiej; 

- zgodnie z art. 44a ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 1173, z późn. zm.), 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.  

Z tych względów resort spraw wewnętrznych i administracji, w tym Policja - jako umundurowana 

i uzbrojona formacja, służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 

utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, do której zadań należy ochrona życia i zdrowia 

ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra oraz ochrona bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, co wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.), która w ramach swoich kompetencji realizuje szereg czynności 

związanych z ustawą o broni i amunicji poprzez system wydawania pozwoleń na broń czy też czynności 

związanych z rejestracją broni, posiada największą wiedzę oraz kompetencje do tego, by wypowiedzieć 

się, czy uzyskanie dostępu do broni krótkiej przez myśliwych wpłynie na bezpieczeństwo i porządek 

publiczny. 

Niezależnie od powyższego, z uwagi na opisane wyżej wątpliwości natury legislacyjnej, zasadnym 

wydaje się rozważenie wystąpienia do Rządowego Centrum Legislacji z zapytaniem, czy tak istotne 

z punktu widzenia praw i obowiązków obywateli kwestie mogą być uregulowane, jak ma to miejsce 

w tym przypadku w rozporządzeniu, czy powinny być przedmiotem materii ustawowej. 

 

Łączę wyrazy szacunku, 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z up. Maciej Wąsik 
Sekretarz Stanu 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Rządowe Centrum Legislacji 


