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Szanowny Panie Dyrektorze,

Stosownie do postanowień uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) w załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przechowywania, ewidencjonowania oraz 
pobierania broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w Biurze Nadzoru 
Wewnętrznego z uprzejmą prośbą o zwolnienie tego projektu z obowiązku rozpatrzenia go przez komisję 
prawniczą.

Projekt był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, w trakcie których uwagi zgłosiło Rządowe 
Centrum Legislacji w piśmie z dnia 30 listopada 2017 r.; znak: RCL.DPA.555.249/2017. Uwagi zgłoszone 
w tym piśmie zostały częściowo uwzględnione w załączonym projekcie, tj.:

1) w § 9 ust. 1 i 12 ust. 1 projektu rozporządzenia wyrazy „wydawanie oraz zdawanie" zostały zastąpione
wyrazami „pobieranie, wydawanie oraz zdawanie";

2) w § 12 ust. 3 projektu rozporządzenia wyrazy „wydanie i rozliczania" zastąpiono wyrazami
„pobierania, wydawania i rozliczania";

3) w § 13 projektu rozporządzenia wyrazy „pobieranie, zdawanie oraz rozliczanie" zostały zastąpione
wyrazami „pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie".

Należy się zgodzić z Rządowym Centrum Legislacji, iż dokonanie powyższej zmiany spowoduje 
ujednolicenie treści przedmiotowego projektu.

Natomiast odnosząc się do pierwszej ze zgłoszonych uwag Rządowego Centrum Legislacji, dotyczącej 
przekroczenia zakresu delegacji ustawowej określonej w art. lir ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 
o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra 
oraz niektórych innych ustaw należy zgodzić się, że delegacja ustawowa nakazuje określenie sposobu 
ewidencjonowania, przechowywania oraz pobierania broni palnej, amunicji oraz środków przymusu 
bezpośredniego, niemniej zauważyć należy, że konsekwencją czynności pobrania broni palnej jest jej 
zdanie i rozliczenie. Racjonalne zatem wydaje się pozostawienie przyjętej nomenklatury w celu 
kompleksowego uregulowania tej kwestii, tak aby nie było wątpliwości interpretacyjnych po wejściu 
w życie procedowanego aktu.

W odniesieniu do uwagi dotyczącej użycia w projekcie rozporządzenia pojęcia „broń palna" w sytuacji, 
gdy delegacja ustawowa określona w art. lir ust. 3 ustawy upoważniającej posługuje się pojęciem „broń", 
zauważyć należy, że w ustępach 1 i 2 art. lir ustawa posługuje się pojęciem „broń palna". Traktując zatem 
w sposób integralny treść całego art. lir należy uznać, że intencją ustawodawcy było uregulowanie w akcie 
wykonawczym sposobu ewidencjonowania, przechowywania oraz pobierania broni palnej. W przyjęciu
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przedstawionego argumentu dodatkowo utwierdza fakt, że w art. lir ust. 1 ustawy odsyła do ustawy 
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1120). 
W kontekście powyższego, mimo pominięcia w art. lir ust. 3 przymiotnika „palna", proponuję 
pozostawienie w projekcie rozporządzenia zwrotu: „broń palna".

Mając na uwadze powyższe projekt rozporządzenia w tym zakresie pozostawiono bez zmian.

Odnosząc się do kolejnej uwagi dotyczącej użycia w projekcie rozporządzenia w § 9 ust. 1 i 2 oraz 
w § 12 ust. 1-3 pojęć: „wydawanie", „wydanie" i „przyjęcie" w odniesieniu do broni, amunicji i środków 
przymusu bezpośredniego, które w delegacji ustawowej nie pojawiły się i propozycji zastąpienia 
ich pojęciem „pobieranie" użytym w odpowiednim przypadku nie wydaje się być w pełni uzasadnione.

Słowo „wydać" bowiem oznacza czynność przekazania, rozdysponowania, natomiast słowo 
„pobieranie" należy rozumieć jako przyjęcie czegoś, odebrania (w tym wypadku broni, amunicji i środków 
przymusu bezpośredniego).

W związku z tym zaproponowane przez Rządowe Centrum Legislacji zastąpienie wyrazów: „wydanie", 
„wydawanie", „przyjęcie" wyrazem „pobieranie" spowoduje zagubienie(utratę) sensu logicznego zdań, 
w których miałoby to nastąpić.

Natomiast w § 9 ust. 2 i w § 12 ust. 2 projektu rozporządzenia wyrazy: „wzór książki wydania-przyjęcia" 
pozostawiono bez zmian, gdyż zaproponowana zmiana na: „pobieranie-przyjęcie" spowoduje utratę sensu 
logicznego całego zapisu, albowiem są to wyrazy określające tę samą czynność, tj. czynność wzięcia czegoś.

Odnosząc się do ostatniej kwestii podniesionej w uwagach RCL dotyczącej pominięcia w § 10 ust. 1 
projektu środka przymusu bezpośredniego w postaci pojazdów służbowych, zauważyć należy, że pojazdy 
służbowe nie są samoistnym środkiem przymusu bezpośredniego, ale przede wszystkim są mieniem 
znajdującym się w dyspozycji jakiegoś podmiotu (w tym przypadku Biura Nadzoru Wewnętrznego), gdzie 
ich podstawowym zadaniem jest przewóz osób i mienia, a które w określonych sytuacjach, regulowanych 
ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, mogą zostać wykorzystane jako środek 
przymusu bezpośredniego.

W związku powyższym, z uwagi na to, że pojazdy służbowe nie stanowią uzbrojenia, a ze względu 
na ich podstawowe wykorzystanie klasyfikowane są zgodnie z odrębnymi procedurami właściwymi 
dla ewidencjonowania mienia, proponuję pozostawić tę kwestię poza zakresem projektowanej regulacji.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia zostanie uzupełniony o datę dzienną 
wejścia w życie niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych 
uprawnieniach pracowników urzędu obsługujqcego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz 
funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

W świetle powyższego wnoszę jak na wstępie.

Z poważaniem,
Radosław Balcer 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Prawnego MSWiA

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu)

Załącznik:
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przechowywania, ewidencjonowania oraz 
pobierania broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w Biurze Nadzoru Wewnętrznego.
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Projekt z dnia 9 stycznia 2018 r.

RO Z P O RZĄDZENIE

M IMS T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y CH I A 1) \11 N I S T R A C .11"

z dnia <data wydania aktu>r.

w sprawie przechowywania, ewidencjonowania oraz pobierania broni palnej i amunicji 

oraz środków przymusu bezpośredniego w Biurze Nadzoru Wewnętrznego

Na podstawie art. 1 lr ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, 

z późn. zm.2') zarządza się. co następuje:

O § 1. Rozporządzenie określa:

1) wymogi przechowywania.

2) sposób ew idencjonowania.

3) tryb pobierania

- broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego w Biurze Nadzoru 

Wewnętrznego.

§2.1. Broń palną i amunicję przechowuje się w szafach metalowych lub sejfach 

specjalnie przeznaczonych do przechowywania broni palnej i amunicji, umieszczonych 

w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, zwanym dalej ..magazynem 

broni".

2. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej zgody Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego, broń palna może być przechowywana wraz z amunicją w:

I) miejscu zamieszkania inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanego dalej 

..inspektorem Biura", w sejfie lub skrytce z co najmniej jednym zamkiem atestowanym, 

przystosowanych do przechowywania broni palnej i amunicji, trwale przymocowanych 

do ściany lub posadzki lokalu mieszkalnego;

C

h Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, 
na podstawie § I ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2326).
Zmian) wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1697 r. poz. 443 i 943. z 1998 r. poz. 860. z 2006 r. 
poz. 1592.’ z 2007 r. poz. 162. z 2010 r. poz. 1228. z 2012 r. poz. 908 oraz z 2018 r. poz. ...
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pomieszczeniu służbowym, w przydzielonej inspektorowi Biura do indywidualnego 

użytku szafie metalowej lub sejfie, przystosowanych do przechowywania broni palnej 

i amunicji.

2)

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2:

1) broń palną przechowuje się w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób 

nieuprawnionych;

2) przed udaniem się na urlop, leczenie, wyjazd lub w innych okolicznościach powodujących 

brak nadzoru nad bronią palną inspektor Biura zdaje broń wraz z amunicją do magazynu 

broni.

§4. 1. Magazyn broni powinien być umiejscowiony w siedzibie Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego.

2. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego po uzgodnieniu, w formie porozumienia zawartego 

na piśmie, z Komendantem Głównym Policji lub Komendantem Głównym Straży Granicznej 

może korzystać odpowiednio z magazynu broni prowadzonego w Policji lub w Straży 

Granicznej.

§ 5. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, magazyn broni powinien:

1) być zorganizowany w sposób umożliwiający dostęp wyłącznie osobom upoważnionym;

2) znajdować się w budynku murowanym, będącym pod całodobową ochroną uzbrojonej 

służby lub wyposażonym w urządzenia sygnalizacyjne (alarmowe) połączone ze 

stanowiskiem uzbrojonej formacji, w której pełniony jest całodobowy dyżur;

3) posiadać drzwi wyposażone w co najmniej dwa zamki, w tym jeden atestowany, lub drzwi 

metalowe antyw łamaniowe atestowane:

4) w przypadku pomieszczenia wyposażonego w okna. posiadać co najmniej jedno 

z następujących zabezpieczeń: krata, siatka, żaluzja antywłamaniowa lub szyby 

o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie.

(

§ 6. 1. Broń palną przechowuje się rozładowaną, zabezpieczoną zgodnie z zaleceniami 

producenta, z odłączonym magazynkiem, kompletną i czystą, a jednostki broni nieprzydzielone 

i nieużytkowane powinny być w odpowiedni sposób zakonserwowane.

2. Amunicję przechowuje się w pudełkach lub w pojemnikach, ułożoną w sposób 

uniemożliwiający przypadkowe uderzenie w spłonkę naboju.

§ 7. 1. Warunki przechowywania broni palnej powinny uwzględniać wymagania jej 

producenta w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego.



n __

2. Broń palna podlega okresowym przeglądom stanu technicznego przewidzianym przez 

producenta. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia broni palnej jej naprawa i dokonywanie 

przeróbek mogą być przeprowadzone wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe.

§8.1. Broń palna i amunicja przechowywana w magazynie broni podlega 

ewidencjonowaniu w książce stanu broni i amunicji.

2. Książkę stanu broni palnej i amunicji przechowuje się w magazynie broni.

3. Wzór książki stanu broni palnej i amunicji jest określony w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia.

4. Dostęp do magazynu broni, nadzór nad przechowywanym w nim wyposażeniem oraz 

uprawnienie wydawania i rozliczania pobranego wyposażenia przysługuje osobom 

upoważnionym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.C
§ 9. 1. Pobieranie, wydawanie oraz zdawanie broni palnej i amunicji podlega 

ewidencjonowaniu w książce wydania-przyjęcia broni palnej i amunicji, która jest 

przechowywana w magazynie broni.

2. Wzór książki wydania-przyjęcia broni palnej i amunicji jest określony w załączniku nr 

2 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Kajdanki, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej, środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, 

w tym materiały wybuchowe, przechowuje się w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie 

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 

nieuprawnionym.

2. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego po uzgodnieniu, w formie porozumienia zawartego 

na piśmie, z Komendantem Głównym Policji lub Komendantem Głównym Straży Granicznej 

może korzystać z pomieszczeń, w których przechowywane są środki przymusu 

bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, w Policji lub Straży Granicznej.

O

§11.1. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w § 10 ust. 1, są 

ewidencjonowane w książce ewidencji środków przymusu bezpośredniego prowadzonej 

w Biurze Nadzoru Wewnętrznego.

2. Wzór książki ewidencji, o której mowa w ust. 1. jest określony w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia.
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§ 12. 1. Pobieranie, wydawanie oraz zdawanie środków przymusu bezpośredniego 

przechowywanych w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Inspektora Nadzoru 

Wewnętrznego podlega ewidencjonowaniu w książce wydania-przyjęcia środków przymusu 

bezpośredniego, która jest przechowywana w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

Wew nętr/nego.

2. Wzór książki wydania-przyjęcia środków przymusu bezpośredniego jest określony 

w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są środki przymusu 

bezpośredniego, o których mowa w § 10 ust. 1. nadzór nad nimi oraz uprawnienie do ich 

pobierania. wydawania i rozliczania przysługuje osobom upoważnionym przez Inspektora 

Nadzoru Wew nętrznego.
(

§ 13. Pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie broni i amunicji oraz środków przymusu 

bezpośredniego odbywa się odpowiednio w magazynie broni lub w pomieszczeniu 

wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do pobierania środków przymusu 

bezpośredniego, po okazaniu dokumentów identy fikujących inspektora Biura, o których mowa 

w art. 1 Ik ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz pisemnego upoważnienia Inspektora 

Nadzoru Wewnętrznego do pobrania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem........

MINISTER SPRAW

WEWNĘTRZNYCHO
I ADMINISTRACJI



c o
Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 
z dnia (poz.......)

Załącznik nr 1

WZÓR

KSIĄŻKA STANU BRONI PALNEJ I AMUNICJI

Czytelny 
podpis osoby 
dokonującej 

wpisu

Kaliber l.iczba
magazynków

Liczba 
sztuk 

amunicji 
i jej rodzaj

Dodatkowe
wyposażenie

Nazwa jednostki 
organizacyjnej Policji lub 

Straży Granicznej, 
z której przekazano broń 

palną

l wagiLp. Nazwa broni 
palnej

Numer Kok
produkcji Data

wpisu

10 127 8 9 112 3 4 5 6



o o
Załącznik nr 2

WZÓR

KSIĄŻKA WYDANIA-PRZYJĘCIA BRONI PALNEJ I AMUNIC JI

Wydanie broni palnej i amunicji /. magazynu /danie broni palnej i amunicji do magazynuNumer
broni
palnej

Liczba
sztuk

amunicji

SeriaKaliber, 
rodzaj broni 

palnej

I P-

imię i nazwisko 
przyjmującego

godzina imię i nazwisko 
pobierającego

czytelny podpis 
pobierającego

data godzina czytelny podpis 
przyjmującego

data uwagi 
o stanie 

technicznym

149 10 11 12 13 157 83 4 62



o
Załącznik nr 3

WZÓR

KSIĄŻKA EWIDENCJI ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Czytelny podpis 
osoby dokonującej 

wpisu

l;wagiNazwa jednostki 
organizacyjnej Policji lub 

Straż) Granicznej, 
z której przekazano środek 
p rzy ni us u bezpoś red niego

Data 
wpisu do 
ewidencji

Numer i seria środka 
przymusu bezpośredniego 

(wpisać w przypadku 
p rzed miotu p rzezn aezo n ego 
do obezwładniania osób za 

pomocą energii elektrycznej)

Nazwa środka przymusu 
bezpośred niego

Lp.

4 5 62



o
Załącznik nr 4

WZÓR

KSIĄŻKA WYDANIA-PRZYJĘCIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

Zdanie środka przymusu bezpośredniego l wagiWydanie środka przymusu bezpośredniegoLiczba/
ilość

Nazwa środka 
przymusu 

bezpośredniego

l.p.

czytelny podpis 
pobierającego

godzina imię i nazwisko 
przyjmującego

czytelny podpis 
przyjmującego

godzina imię i nazwisko 
pobierającego

datadata uwagi o stanic 
technicznym

12 13 147 8 10 114 5 62I



UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 1 lr ust. 
3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491. z późn. zm.).

Zgodnie z ww. ustawą inspektor Biura Nadzoru Wewnętrznego, w celu realizacji zadań 
związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem, popełnianych przez 
funkcjonariuszy Policji. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu oraz strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach umyślnych, ściganych 
z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych może użyć lub 
wykorzystać środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną.

Niniejszy projekt rozporządzenia określa sposoby ewidencjonowania oraz wymogi 
przechowywania w Biurze Nadzoru Wewnętrznego broni palnej, amunicji i środków przymusu 
bezpośredniego, mając na względzie potrzebę właściwego zabezpieczenia tej broni, amunicji 
i środków oraz uniemożliwienie dostępu do nich osobom trzecim.

W projekcie przyjęto, że broń palna i amunicja będą przechowywane w szafach 
metalowych lub sejfach specjalnie przeznaczonych do przechowywania broni, umieszczonych 
w pomieszczeniu - magazynie broni. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu pisemnej 
zgody Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, broń palna i amunicja będzie mogła być 
przechowywana w:
1) miejscu zamieszkania inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego, w sejfie lub skrytce, z co 

najmniej jednym zamkiem atestowanym, przystosowanych do przechowywania broni 
palnej i trwale przymocowanych do ściany lub posadzki lokalu mieszkalnego:

2) pomieszczeniu służbowym, w przydzielonej inspektorowi Biura Nadzoru Wewnętrznego 
do indywidualnego użytku szafie metalowej lub sejfie, spełniających wymagania do 
przechowywania broni palnej.

W ww. przypadkach broń palna musi być przechowywana w sposób uniemożliwiający dostęp 
do niej osób nieuprawnionych, a przed udaniem się na urlop, leczenie, wyjazd lub w innych 
okolicznościach pow odujących brak nadzoru nad bronią palną inspektor Biura jest obowiązany 
zdać broń wraz z amunicją do magazynu broni.

Zgodnie z projektem rozporządzenia magazyn broni powinien być umiejscowiony 
wf siedzibie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Niemniej. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego 
po uzgodnieniu, w formie porozumienia, z Komendantem Głównym Policji lub Komendantem 
Głównym Straży Granicznej może korzystać z magazynu broni prowadzonego w Policji lub 
Straży Granicznej.

Magazyn broni pow inien być zorganizowany w sposób umożliwiający dostęp wyłącznie 
osobom upoważnionym, znajdować się w budynku murowanym, będącym pod całodobową 
uzbrojoną ochroną lub wyposażonym w urządzenia sygnalizacyjne (alarmowe) połączone 
z uzbrojoną formacją, w której pełniony jest całodobowy dyżur, posiadać drzwi wyposażone 
w co najmniej dwa zamki, w tym jeden atestowany, lub drzwi metalowe anty włamaniowe 
atestowane, w przypadku pomieszczenia wyposażonego w okna. posiadać co najmniej jedno 
z następujących zabezpieczeń: krata, siatka, żaluzja antywłamaniowa lub szyby 
o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie.

Przechowywana broń palna powinna być rozładowana, zabezpieczona zgodnie 
z zaleceniami producenta, z odłączonym magazynkiem. Amunicję przechowuje się 
w pudełkach lub pojemnikach, ułożoną w sposób uniemożliwiający przypadkowe uderzenie

(



w spłonkę naboju. Warunki przechowywania broni palnej powinny uwzględniać także 
wymagania jej producenta w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego.

W odniesieniu do środków przymusu bezpośredniego zakłada się, że będą one 
przechowywane w' pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Inspektora Nadzoru 
Wewnętrznego w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Podobnie, jak 
w przypadku broni palnej, przewiduje się możliwość korzystania z pomieszczeń Policji lub 
Straży Granicznej, w których przechowywane są środki przymusu bezpośredniego.

Broń palna i amunicja podlega ewidencjonowaniu w książce stanu broni i amunicji, 
która przechowywana jest w magazynie broni. Środki przymusu bezpośredniego są 
ewidencjonowane w książce ewidencji środków przymusu bezpośredniego.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji, ponieważ nie zawiera przepisów 
technicznych, o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym organom i instytucjom 
Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o których mowa w § 27 ust. 4 uchwały 
nr 190 z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 
1006 i 1204).

Projekt został, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r. 
- Regulamin pracy Rady Ministrów, przekazany do koordynatora oceny skutków regulacji 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie. 
W wyznaczonym terminie uwagi nie zostały zgłoszone.

O
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Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. lir ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 
1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw' wewnętrznych (Dz. U. poz. 
491, z późn. zm.).
Zgodnie z ww. ustawą inspektor Biura Nadzoru Wewnętrznego, w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, 
zapobieganiem i wykrywaniem, popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu 
oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników' zatrudnionych w tych służbach umyślnych, ściganych 
z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbow-ych może użyć lub wykorzystać środki przymusu 
bezpośredniego oraz broń palną.
Niniejszy projekt rozporządzenia określa sposoby ewidencjonowania oraz wymogi, tryb pobierania i przechowywania 
w Biurze Nadzoru Wewnętrznego broni palnej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego, mając na w-zględzie 
potrzebę właściwego zabezpieczenia tej broni, amunicji i środków oraz uniemożliwienie dostępu do nich osobom 
trzecim.
C

2. Rekomendowane rozwinie, w tym p^owane naredzia intencji, i oczekiwany efel.
Zgodnie z projektem rozporządzenia broń palna i amunicja będą przechowywane w szafach metalowych lub sejfach 
specjalnie przeznaczonych do przechowywania broni, umieszczonych w pomieszczeniu - magazynie broni. 
W uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków, broń palna i amunicja będzie mogła być 
przechowywana w miejscu zamieszkania inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego lub pomieszczeniu służbowym. 
Magazyn broni powinien być umiejscowiony w siedzibie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego. Niemniej, Inspektor 
Nadzoru Wewnętrznego po uzgodnieniu, w formie porozumienia, z Komendantem Głównym Policji lub Komendantem 
Głównym Straży Granicznej może korzystać z magazynu broni prowadzonego w Policji lub Straży Granicznej.
Magazyn broni powinien być zorganizowany w sposób umożliwiający dostęp wyłącznie osobom upoważnionym, 
znajdować się w budynku, będącym pod całodobową uzbrojoną ochroną lub wyposażonym w urządzenia sygnalizacyjne 
(alarmowe) połączone z uzbrojoną formacją, w której pełniony jest całodobowy dyżur, posiadać drzwi wyposażone w co 
najmniej dwa zamki, w' tym jeden atestowany, lub drzwi metalowe anty włamaniowe atestowane, w przypadku 
pomieszczenia wyposażonego w okna, posiadać co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń: krata, siatka, żaluzja 
antywłamaniowa lub szyby o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie. Warunki przechowywania broni palnej 
powinny uwzględniać także wymagania jej producenta w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego.
W odniesieniu do środków przymusu bezpośredniego zakłada się, że będą one przechowywane w pomieszczeniach 
znajdujących się w siedzibie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w sposób uniemożliwiający dostęp osobom 
postronnym. Podobnie, jak w przypadku broni palnej, przewiduje się możliwość korzystania z pomieszczeń Policji lub 
Straży Granicznej, w których przechowywane są środki przymusu bezpośredniego.
Broń palna i amunicja będzie ewidencjonowana w książce stanu broni palnej i amunicji. Środki przymusu



bezpośredniego będą ewidencjonowane w książce ewidencji środków przymusu bezpośredniego.
Zgodnie z projektem wydawanie oraz zdawanie broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego 
będą podlegać ewidencjonowaniu odpowiednio w książce wydania-przyjęcia broni palnej i amunicji albo 
w książce wydania-przyjęcia środków przymusu bezpośredniego.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, >v szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Z uwagi na charakter projektowanego aktu prawnego odstąpiono od analizy praw noporów naw czej z rozwiązaniami 
w innych krajach.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Wielkość Źródło danych OddziaływanieGrupa
1. Inspektorzy Biura 

Nadzoru
Projekt OSR do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o 
i1 i e których uprawn i en i ad i 
pracowników’ urzędu 
obsługującego ministra 
właściwego do spraw' 
wewnętrznych oraz 
funkcjonariuszy i pracowników 
urzędów' nadzorowanych przez 
tego ministra oraz niektórych 
innych ustaw
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1

Wewnętrznego
2. Inspektor Nadzoru 

Wewnętrznego;
3. Zastępca Inspektora 

Nadzoru 
Wewnętrznego

4. Policja
5. Straż Graniczna

Przechowywanie 
i ewidencjonowanie broni 
palnej, amunicji i środków 
przymusu bezpośredniego.

O Przekazanie broni palnej, 
amunicji i środków przymusu 

bezpośredniego.

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 i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 
z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt został 
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. W trybie ww. ustawy zgłoszeń nie 
odnotowano.
Projektowane rozwiązania nie spowodują skutków dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, tym samym 
-ojekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

projekt nie wymaga konsultacji publicznych.C
6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zł]r.)
0 2 3 5 6 7 9 104 8 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)
Środki finansowe zagwarantowane w części 42 budżetu państwa - Sprawy wewnętrzne
pozostające w dyspozycji Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Źródła finansowania

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

Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa 
i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Wydatki związane ze spełnieniem wymogów w zakresie bezpiecznego przechowywania broni 
palnej i środków przymusu bezpośredniego zostaną pokryte z części 42 budżetu państwa - 
Sprawy wewnętrzne, ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Generalnego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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 3 Łącznie (0-10)2 5 10
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domower.)

(dodaj/usuń)
W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)

lemierzalne (dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

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

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 
i gospodarstwa domowe.

Projekt nie będzie miał wpływu na sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

I I nie dotyczy

□ tak
U nie

□ nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).
I~1 zmniejszenie liczby dokumentów
D zmniejszenie liczby procedur 

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy7 
[U inne:

Xl I zwiększenie liczby dokumentów
Xl I zwiększenie liczby procedur 
H wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:



Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektron i zacj i.

□ tak
□ nie
n nie dotyczy

Komentarz: Zwiększenie liczby dokumentów dotyczy m.in. obowiązku prowadzenia książki stanu broni i amunicji, 
książki wydańia-przyjęcia broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego, książki ewidencji środków 
przymusu bezpośredniego. Natomiast zwiększenie liczby procedur wiąże się np. z pisemną zgodą na przechowywanie 
broni w' innych miejscach niż magazyn broni.
9. Wpływ na rynek pracy

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

I I demografia 
I I mienie państwowe

I I informatyzacja 
I I zdrowie

I I środowisko naturalne 
I I sytuacja i rozwój regionalny 
I I inne: ___________

Wejście w życie projektowanej regulacji nie będzie wywierać wpływu na żaden z wymienionych 
obszarów.Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planowane wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem wejścia w' życie projektowanych przepisów.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosow ane?

Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie 
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.

13. Załączniki (istotne dokument} źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak załączników.

O


