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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie

wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu

ustawy

o zmianie ustawy o broni i amunicji.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy

upoważniamy senatora Jarosława Laseckiego.

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

(-) Franciszek Adamczyk (-) Michał Okła

(-) Aleksander Bentkowski (-) Stanisław Piotrowicz

(-) Waldemar Kraska (-) Zbigniew Rau

(-) Jarosław Lasecki (-) Czesław Rybka

(-) Bogdan Lisiecki (-) Ludwik Zalewski



p  r  o  j  e  k  t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o broni i amunicji

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525

i Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708) art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. 1. Wywóz broni i amunicji za granicę przez obywateli polskich wymaga zgody

właściwego organu Policji.

2. Wywóz broni przez obywateli polskich, odpowiadającej celom łowieckim,

a także amunicji do niej w liczbie nieprzekraczającej łącznie 100 sztuk, o ile

broń i amunicja mają służyć do polowań albo wywóz broni w celu wzięcia

udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni, lub

w przygotowaniach do takich imprez, a także amunicji do tej broni w ilościach

określonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych może nastąpić

także na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez właściwy

organ Policji, jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej

i obywatel polski jest w stanie uzasadnić powód swojej podróży z bronią.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, przekraczając granicę, są obowiązane do

zgłoszenia faktu wywozu właściwemu organowi celnemu wywozu broni

i amunicji. Organ ten niezwłocznie przekazuje zgłaszane informacje

właściwemu organowi Policji.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w znaczny sposób ułatwiono przyjazd

myśliwych - cudzoziemców na polowania do Polski. Wjeżdżając na terytorium Polski

obywatele Unii Europejskiej nie muszą posiadać żadnych dodatkowych zezwoleń na

wwiezienie broni i amunicji z wyjątkiem Europejskiej karty broni palnej. Karta ta jest

jednocześnie wystarczającym dokumentem do wywozu broni i amunicji z terytorium Polski.

Polscy myśliwi oraz osoby uprawiające sporty strzeleckie są dyskryminowani przez

polskie prawo, gdyż przy wyjeździe z Polski na zaplanowane polowanie lub zawody

sportowe, oprócz pozwolenia na broń, Europejskiej karty broni palnej muszą posiadać,

uzyskiwaną każdorazowo, zgodę właściwego organu Policji na wywóz broni i amunicji.

Proponowana nowelizacja pozostawia wymóg zgody na wywóz dla wszystkich

posiadaczy broni, z tym że obywatelom polskim, którzy uzyskali od organu Policji

Europejską kartę broni palnej, umożliwia wywieźć broń (i amunicję) wyłącznie na jej

podstawie. W celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego organy państwa

powinny posiadać wiedzę na temat broni znajdującej się na terytorium Polski i w związku

z tym projekt ustanawia obowiązek zgłaszania faktu wywozu broni właściwemu organowi

celnemu.

Projekt ustawy ma na celu ujednolicenie standardów proceduralnych przewozu

broni i amunicji dla celów łowieckich i sportowych przez obywateli Unii Europejskiej.

Nowelizacja nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Nowelizacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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