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Pan

Sebastian Chwałek

Sekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczące projektu rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego 

w Biurze Nadzoru Wewnętrznego, Rządowe Centrum Legislacji zgłasza następujące uwagi 

do tego projektu:

1. Przepis art. 11r ust. 3 ustawy upoważniającej daje podstawę do określenia sposobów 

ewidencjonowania, wymogów przechowywania w Biurze Nadzoru Wewnętrznego 

broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego oraz trybu ich pobierania. Poza tak 

określone upoważnienie ustawowe wykraczają następujące przepisy projektu:

1) § 3 pkt 2 i § 9 ust. 1 – w zakresie określenia obowiązku „zdawania” broni palnej 

i amunicji do magazynu;

2) § 12 ust. 1 – w zakresie „zdawania” środków przymusu bezpośredniego;

3) § 12 ust. 3 – w zakresie „rozliczania” środków przymusu bezpośredniego;

4) § 13 - w zakresie uregulowania „zdawania” oraz „rozliczania” broni palnej, amunicji 

i środków przymusu bezpośredniego.

Ustawa upoważniająca nie posługuje się tymi pojęciami w odniesieniu do broni, 

amunicji i środków przymusu bezpośredniego.

Zwraca się także uwagę, że ustawodawca upoważnił do określenia sposobów 

ewidencjonowania, wymogów przechowywania oraz trybu pobierania „broni”, a nie 

„broni palnej”, jak przyjęto w projekcie. Posłużenie się w tym przypadku innym 
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określeniem niż w ustawie upoważniającej wymaga co najmniej szczegółowego 

wyjaśnienia w uzasadnieniu, gdyż ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1839) rozróżnia te pojęcia.

2. Biorąc pod uwagę, że upoważnienie ustawowe posługuje się pojęciem „pobierania” broni, 

amunicji i środków przymusu bezpośredniego, a ustawa nie posługuje się pojęciem 

„wydania”, „wydawania” ani „przyjęcia” broni, amunicji czy środków przymusu 

bezpośredniego, to zarówno w treści rozporządzenia (§ 9 ust. 1 i 2, § 12 ust. 1-3), jak 

i w załącznikach nr 2 i 4 wyrazy „wydanie”, „wydawanie” i „przyjęcie” należy zastąpić 

użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „pobieranie”, aby dostosować te regulacje 

projektu do upoważnienia ustawowego.

3. Biorąc pod uwagę, że przepis upoważniający nakłada obowiązek uregulowania wymogów 

przechowywania, sposobu ewidencjonowania i trybu pobierania środków przymusu 

bezpośredniego bez doprecyzowania, o które środki przymusu chodzi, to należałoby 

rozumieć, że chodzi o te wszystkie środki, które są wymienione w przepisie art. 11r ust. 1 

pkt 1 ustawy upoważniającej,  odsyłającym do przepisów art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 13, 18 i 19 

ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1120). Jednak projekt w § 10 ust. 1 pomija środek wymieniony w art. 12 

ust. 1 pkt 1 (siła fizyczna) ustawy, co jest oczywiste i nie wymaga wyjaśnienia, ale oprócz 

tego pomija także środek przymusu bezpośredniego wymieniony w art. 12 ust. 1 pkt 18  

powyższej ustawy (pojazdy służbowe), co wymaga co najmniej szczegółowego 

wyjaśnienia, gdyż w tym zakresie projekt nie wypełnia upoważnienia ustawowego.

Z poważaniem,

Stanisław Małecki 
Dyrektor 

Departamentu Prawa Administracyjnego 
w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 
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