
 

Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H 1) 

z dnia<data wydania aktu>r. 

w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie 

rozładowanym wszelkiego rodzaju broni 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 576, ze zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zakaz noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym 

wszelkiego rodzaju broni na obszarze: 

1) miasta Oświęcim, 

2) gminy wiejskiej Oświęcim 

- w dniu 27 stycznia 2015 r. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie 
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 829 oraz z 2014 r. 
poz. 295. 

 

                                                 



Uzasadnienie 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia czasowego 
zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni dotyczy 
miasta Oświęcim, na terenie którego mieści się Obóz Auschwitz I i gminy wiejskiej Oświęcim, 
na terenie którego mieści się Obóz Auschwitz II Birkenau w dniu 27 stycznia 2015 r. 

Projektowana regulacja pozostaje w ścisłym związku z obchodami 70. rocznicy wyzwolenia 
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. 
Wprowadzenie wymienionego zakazu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości, w tym także gościom zagranicznym, szefom państw 
i rządów oraz pozostałym gościom uroczystości.  

Projektowany akt prawny nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projektowany akt prawny nie zawiera przepisów technicznych, a zatem 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. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projektowany akt prawny nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia. 

 
 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie 
wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania  
w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Minister Spraw Wewnętrznych 
 
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Grzegorz Karpiński – Sekretarz Stanu w MSW 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Mirosław Hakiel – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku 
Publicznego MSW 
 

Data sporządzenia 
23 grudnia 2014 r. 
 
Źródło:  
Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych 
 

Nr w wykazie prac MSW - 387 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Zapewnienie uczestnikom, w tym także gościom zagranicznym (szefom państw i rządów), bezpieczeństwa podczas 
obchodów 70. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-
Birkenau. 
 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na 
terenach związanych z obchodami, tj. miasta Oświęcim oraz gminy wiejskiej Oświęcim, w dniu 27 stycznia 2015 r. 
 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 
Brak danych 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Osoby, które posiadają 
pozwolenia na broń 

-  -  -  

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
 
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw 
Wewnętrznych, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, ze zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia  
29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) projekt został udostępniony w Biuletynie 
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 
 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 
Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             



JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 
Projekt nie wpłynie na dochody lub wydatki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.  
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

 
Projekt nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorców ani na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
X nie dotyczy 
 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
 
 



9. Wpływ na rynek pracy  
 
Projekt nie będzie mieć wpływu na rynek pracy 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
 
Brak wpływu na pozostałe obszary. 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
Projekt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Ze względu na krótkotrwały i powiązany ze ściśle określonym wydarzeniem okres obowiązywania nie jest planowana 
ewaluacja efektów projektu. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
Brak załączników 
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