Analiza projektu nowej UoBiA autorstwa ROMB-u
Na samym wstępie należy zwrócić uwagę, że aktualny stan prawny odnośnie prawa do
posiadania broni jest zły. Naszym celem winno być zatem polepszenie tego stanu. Ze względu na
aktualne nadużycia policji wskazane jest zmienić ustawę, a nie tylko ją nowelizować. W związku z
tym gotowi jesteśmy zaakceptować metodę małych kroczków pod jednym niezwykle ważnym
warunkiem- nie wolno ustępować w żadnym aspekcie, który zwiększyłby kontrolę państwa
nad obywatelami posiadającymi broń, lub co gorsza utrudnił do niej dostęp.

Stan aktualny
1.

Wiek

w

którym

Propozycja ROMB-u
jest

możliwe 1.

posiadanie broni

Wiek

w

którym

jest

możliwe

posiadanie broni

Wyjątkowo jest możliwe od 18 roku życia, 21 lat bez wyjątków, broń i repliki broni sprzed
najczęściej od 21 roku życia.

2.

1885 r. od 18 roku życia. zmiana na „-”

Posiadanie broni, a członkostwo w 2.

stowarzyszeniach

stowarzyszeniach

Zgodnie z aktualnym prawem, by legalnie –
posiadać

broń

Posiadanie broni, a członkostwo w

trzeba

obowiązkowo

zbędne zmiana na „+”)

być

członkiem jakiejś organizacji. W zależności od
pozwolenie może to być np.: Polski Związek
Łowiecki,

Polski

Sportowego,

Związek

stowarzyszenie

Strzelectwa
o

charakterze

kolekcjonerskim.
Nie dotyczy to pozwoleń na broń do celów
pamiątkowych,

do ochrony osobistej oraz

szkoleniowej. Jednak pozwolenie na broń do
celów pamiątkowych i do ochrony osobistej jest
wydawane w śladowych ilościach. Natomiast by
posiadać

broń

wymagane

jest

do

celów

prowadzenie

szkoleniowych
działalności

gospodarczej.
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3.

Czas

potrzebny

na

uzyskanie 3.

Czas

potrzebny

na

uzyskanie

pozwolenia (od podjęcia decyzji o posiadaniu pozwolenia (od podjęcia decyzji o posiadaniu
broni do momentu wydania przez policję broni do momentu wydania przez policję
dokumentu

uprawniającego

do

nabycia dokumentu

broni)
–

pozwolenie do celów myśliwskich – –

strzelba i boczny zapłon powtarzalna

pozwolenie do celów sportowych – 1 do 2 miesiące (zmiana na „+”)
–

broń

centralnego

pozwolenie do celów kolekcjonerskich samopowtarzalna

około 3 miesięcy
–

nabycia

długa i jednostrzałowa krótka, prawdopodobnie

około 6 miesięcy
–

do

broni)

około 12 miesięcy
–

uprawniającego

bocznego

zapłonu,
zapłonu,

oraz

bocznego zapłonu krótka: 38 miesięcy lub 2

broń rozdzielnego

ładowania sprzed miesiące

i egzamin państwowy lub dwa

miesiące i licencja PZSS (zmiana pół na pół)

1885 roku – od ręki

–

broń samoczynna trudno powiedzieć

(zależy od rozporządzenia, którego projektu nie
ma)

4.

Rodzaje i typy broni które można 4.

legalnie posiadać
–

pozwolenie

Rodzaje i typy broni które można

legalnie posiadać
myśliwskie:

karabiny

o –

bez pozwoleń podobnie jak dziś repliki

minimalnej energii 1000 J na 100m od wylotu sprzed 1885 r. rozdzielnego ładowania, jednak
lufy, oraz strzelby (część osób posiada pistolety i można posiadać tylko 1 kg prochu (dziś bez
rewolwery bez prawa użycia, na zasadzie ograniczeń) zmiana na „-”
–

zachowania praw nabytych).
–

pozwolenie

pamiątkowe:

broń na amunicję scaloną sprzed 1885

pozwolenie roku (zmiana na „+”) jednak bez normalnej

szkoleniowe: rewolwery i pistolety w kalibrach amunicji, więc bezzębna.
od 6 mm do 12 mm, pistolety maszynowe w –

obywatelska karta broni: strzelby długie,

kalibrach od 6 mm do 12mm, strzelby w powtarzane

karabiny

bocznego

zapłonu,

kalibrze 12, broń bocznego zapłonu do 6 mm, jednostrzałowe pistolety bocznego zapłonu
karabinki samoczynne w kalibrach od 5,45 do –
7,62, czarnoprochowce
–

pozwolenie podstawowe i rozszerzone:

to co dziś z dodatkiem tłumików dźwięku i bez

pozwolenie kolekcjonerskie: pozwolenie ograniczeń kalibrowych (zmiana na „+”)

szkoleniowe: rewolwery i pistolety w kalibrach
od 6 mm do 12 mm, pistolety maszynowe w
2

kalibrach od 6 mm do 12mm, strzelby w
kalibrze 12, broń bocznego zapłonu do 6 mm,
karabinki samoczynne w kalibrach od 5,45 do
7,62, czarnoprochowce
–

pozwolenie szkoleniowe: rewolwery i

pistolety

w kalibrach od 6 mm do 12 mm,

pistolety maszynowe w kalibrach od 6 mm do
12mm, strzelby w kalibrze 12, broń bocznego
zapłonu do 6 mm, karabinki samoczynne w
kalibrach od 5,45 do 7,62, czarnoprochowce
–

pozwolenie sportowe: broń bocznego

zapłonu o kalibrze do 6mm, broń centralnego
zapłonu o kalibrze do 12mm, strzelby
–

pozwolenie

do

ochrony

osobistej:

pistolety i rewolwery w kalibrze od 6mm do 12
mm
–

każda broń rozdzielnego ładowania i jej

replika zaprojektowana przed 1885 rokiem;
–

paralizatory bez ograniczeń napięcia

elektrycznego z pozwoleniem
–

paralizatory do 10 mA

–

miotacze gazu

5.

Koszty

związane

ze

pozwolenia na broń:

zdobycia 5.

Koszty

związane

ze

zdobycia

pozwolenia na broń:

Początkowy i koszt jego utrzymania roczne, –

trudne do oszacowania na szybko

minimum:
–

pozwolenie myśliwskie

koszt początkowy 7000 zł
rocznie około 700 zł
–

pozwolenie pamiątkowe

koszt początkowy 750 zł
rocznie 0 zł
–

pozwolenie kolekcjonerskie
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koszt początkowy 1200 zł
rocznie 300 zł
–

pozwolenie szkoleniowe

koszt początkowy 800 zł i roczny ZUS
–

pozwolenie sportowe

koszt początkowy 2000 zł
rocznie około 300
–

pozwolenie do ochrony osobistej

koszt początkowy 500 zł
rocznie 100 zł (badania raz na pięć lat)

6.

Noszenie broni załadowanej

6.

Noszenie broni załadowanej

–

broń sportową- można,

–

zdecydowane

–

broń

myśliwską-

tylko

w

kolekcjonerskiej

i

sytuacji,

obrębie specjalne pozwolenie dostępne po dodatkowym
egzaminie ważne tylko przez 5 lat!!! (zmiana

własnego obwodu łowieckiego
–

pogorszenie

pamiątkowej-

nie na „-”)

wolno.
–

szkoleniową- można

–

broń do ochrony osobistej- można

7.

Biurokracja związana z uzyskaniem 7.

pozwolenia i możliwości utracenia

pozwolenia i możliwości utracenia
–

Podanie o pozwolenie na broń razem z –

podaniem

o

wydanie

Biurokracja związana z uzyskaniem
trudne do oszacowania jak ukształtuje się

dokumentu całkowicie nowa praktyka w starostwach.

uprawniającego do nabycia broni z załącznikami –

Znacznie

utrudnione

noszenie

broni

(udokumentowane członkostwo w PZŁ lub nabitej – dziś może każdy kto ma pozwolenie
PZSS- w tym przypadku ważna licencja sportowe lub szkoleniowe. (zmiana na „-”)
zawodnicza, udokumentowane członkostwo w
stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim i
dowody

na

prowadzenie

kolekcjonerskiej.

Czas

działalności

oczekiwania

na

uzyskanie pozwolenia od 1 do 2 miesięcy,
czasem dłużej.
–

Egzamin

z

przepisów

dotyczących
4

posiadania i używania broni oraz z umiejętności
posługiwania się bronią przed policją lub PZŁ
(pozwolenie łowieckie) lub PZSS (pozwolenie
sportowe).
–

Badania

lekarskie,

psychologiczne

i

psychiatryczne.
–

W ciągu 5 dni od zakupu obowiązek

rejestracji broni.

8.

Uprawnienia kontrolne policji

8.

Uprawnienia kontrolne policji

–

Wywiad środowiskowy.

–

Zwiększone

–

Kontrola

sposobu

uprawnienia

kontrolne

przechowywania policji: przynajmniej raz na pięć lat policja ma

(różnie praktykowana, są osoby z pozwoleniem robić wywiad środowiskowy i przeprowadzać
od

kilkunastu

lat,

które

nie

miały

tej kontrolę osoby posiadającej broń. Negatywna
opinia po kontroli, może być podstawą do

przyjemności).
–

Obowiązkowe

psychologiczne

i

wysłanie

na

psychiatryczne

badania cofnięcia pozwolenia. (zmiana na „-”)
jeśli

jest

„uzasadnione podejrzenie”.

9.

Osoby de facto pozbawione prawa do 9.

posiadania broni

posiadania broni
–

osoba,

która

naruszyła

osoba,

która

naruszyła

zawiadomienia o utracie broni
–

osoba,

obowiązek –
–

rejestracji broni
–

która

naruszyła

obowiązek –

kolekcjonerską)
osoba,

która

naruszyła

osoba,

poinformowania

skazana na ograniczenie lub pozbawienie

warunki skarbowe (zmiana na „+”)
osób, które mają postępowanie karne z

która
o

naruszyła
zmianie

zarzutami,

brak

domniemania

zasady niewinności (zmiana na „-”)
–

osoba, która użyczała broń zostanie Wynik

użyczona osobie nieuprawionej
–

osoba bez stałego miejsca zamieszkania

powyższymi

przechowywania broni i amunicji
–

osoba pełnoletnie poniżej 21 lat

wolności za przestępstwo umyślne, ale nie

pozwolenia na broń (np. nosi załadowaną broń –
–

Osoby de facto pozbawione prawa do

z negatywną opinią psychiatry
negatywny;

kosztem

podwyższenia

wieku osób uprawnionych o 3 lata usunięcie
obowiązek możliwości

odebrania

broni

za

drobne

miejsca uchybienia (zmiana na „-”)
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zamieszkania
–

osoba, która użyła broni poza strzelnicą

–

policja może za pokwitowaniem odebrać

broń

osobie

wobec

której

toczy

się

postępowanie sądowe
–

osoba z wyrokiem sądowym, także za

przestępstwa skarbowe
–

każda

osoba

niepełnosprawna,

ponieważ nie przejdzie badania lekarskiego

10.

Sytuacja po utracie pozwolenia lub po 10.

Sytuacja po utracie pozwolenia lub po

śmierci legalnego posiadacza

śmierci legalnego posiadacza

W praktyce- wywłaszczenie.

W razie utraty pozwolenia i po śmierci
legalnego posiadacza. Łatwiejsze zbycie broni
lub uzyskanie na nią pozwolenia (zmiana na
„+”)

11.

Broń de facto zdelegalizowana i broń 11.

Broń de facto zdelegalizowana i broń

do której dostęp jest utrudniony

do której dostęp jest utrudniony
–

ukryte ostrza (np. szpada wewnątrz laski) –

–

kastety, kije bejsbolowe ( jeśli ma służyć mocniejsze paralizatory niestety na pozwolenie

można mieć kastety, ukryte ostrza i

do uprawniania sportu trzeba to udowodnić)

podstawowe na równi z karabinkiem AK czy

–

kusze współczesne

AR-15

–

paralizatory powyżej 10 mA

–

broń hukowa strzelająca seriami

–

broń pneumatyczna, wiatrówki o energii

powyżej 17J, można je posiadać, ale wiąże się to
z rejestracją i badaniami lekarskimi (psychiatra i
psycholog, około 500 złotych). Wiatrówek tego
rodzaju wolno używać tylko na terenie strzelnic.

12.

Broń bez pozwoleń

–

Każda

broń

zaprojektowana

12.
przed –

Broń bez pozwoleń
kusze dostępne, kije bejsbolowe bez

rokiem 1885 i rozdzielnego ładowania jest pozwoleń (zmiana na „+”)
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dostępna każdej osobie powyżej 18 roku życia, –

każda broń sprzed 1885 w tym na

bez rejestracji. Można legalnie posiadać do niej amunicję scaloną (zmiana na „+”) niestety z
amunicję w tym proch, bez ograniczeń nawet ograniczeniem/pozbawieniem

prawa

do

dziesiątki kilogramów. Pomimo tego nie istnieje amunicji do niej ze względu na Art 7 ust. 4. pkt
problem użycia tej broni i amunicji do niej w 5)
celach przestępczych. Co więcej przez 11 lat
ilość

przestępstw

przy

użyciu

tej

broni

pomijalna statystycznie. Niewielki problem jest
z kupnem prochu, albowiem aby go nabyć
należy przedstawić dokument zaświadczający o
posiadaniu przez nas broni, to wiąże się de facto
z jej zarejestrowaniem na Europejską Kartę
Broni. Istnieje jednak możliwość legalnego
odkupienia prochu od innego strzelca lub
nabycia go w Czechach co jest powszechną
praktyką.
–

noże i każda broń biała.

–

pałki teleskopowe, choć zdarzają się

próby konfiskaty.
–

„Broń” hukowa o kalibrze poniżej 6mm.

–

paralizatory

–

miotacze gazu

–

kubotany (krótkie pałki)

13.

Broń

dezaktywowana

(trwale 13.

Broń

dezaktywowana

(trwale

zniszczona w sposób nienaruszający wyglądu zniszczona w sposób nienaruszający wyglądu
zewnętrznego)

zewnętrznego)

- podlega aktualnie rejestracji.

- można posiadać bez pozwoleń (zmiana na
„+”)

Ponieważ jest to propozycja nowego prawa, pewne rzeczy będą musiały się ułożyć w
praktyce. Stąd też zagrożenie, że będą potrzebne nowe walki w miejscach nieprzewidzianych przez
projektodawcę. Takim potencjalnym miejscem jest broń historyczna (kat. „D”) i broń odprzodowa
(kat. „C”). Choć intencja autorów wydaje się nie budzić zastrzeżeń, to z praktyką w tej sprawie
7

może być różnie.
W związku z tym, że projekt jest mieszanką poprawek i poważnych ograniczeń całościowo jest nie
jest do przyjęcia. Niestety należy go odrzucić.
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