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Szanowny Panie Ministrze,

Środowisko myśliwskie z niepokojem przygląda się opublikowanemu na stronie
www.mos.gov.pl projektowi zmian do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 12 października 2011 r., które mają na celu
ograniczenia możliwości korzystania z rewolwerów i pistoletów oraz broni bocznego zapłonu.
Wbrew twierdzeniom przytaczanym w uzasadnieniu projektu wykorzystywanie broni
krótkiej w łowiectwie posiada ugruntowaną tradycję nie tylko w krajach innego kręgu
kulturowego (np. USA), ale również na kontynencie europejskim (np. Niemcy). W polskiej
literaturze łowieckiej można natomiast znaleźć również szereg opisów sytuacji używania
przez myśliwych broni bocznego zapłonu, w szczególności karabinków typu flobert.
Nieprawdziwe pozostaje przy tym twierdzenie o braku należytego przeszkolenia
myśliwych do posługiwania się taką bronią. Należy bowiem przypomnieć, że wydane przez
Pana Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania
polowania przewiduje, iż egzamin mający na celu uzyskanie podstawowych uprawnień do
wykonywania polowania obejmuje sprawdzenie znajomości zasad bezpiecznego i
skutecznego posługiwania się bronią myśliwską bez względu na jej typ. Umiejętności te
podlegają weryfikacji w ramach

pisemnego testu wyboru, egzaminu ustnego oraz

sprawdzianu strzeleckiego, obejmującego ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz
znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Uzyskane w tym
zakresie kwalifikacje są w późniejszym czasie cyklicznie przypominane w ramach treningów
strzeleckich, organizowanych przynajmniej raz w roku zgodnie z § 4 załącznika do uchwały
Naczelnej Rady Łowieckiej nr 42/2007 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad
doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim.
Wyrażamy przy tym stanowczy sprzeciw wobec podnoszenia argumentów o obawie
wprowadzenia broni krótkiej do nielegalnego obrotu w następstwie zagubienia lub kradzieży
przez

myśliwych.
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odpowiedzialnego dysponowania nią, wynikają wprost z przepisów prawa, a za ich złamanie

grozi odpowiedzialność karna i administracyjna. Naruszeniem zasady wzajemnego zaufania
pomiędzy obywatelem a państwem jest wobec tego proklamowane w przedmiotowym
projekcie założenie, że mimo istnienia takich regulacji myśliwi i tak będą łamali ustanowione
normy prawne, co ma uzasadniać podjęcie działań prewencyjnych.
Podkreślić w tym miejscu należy, że przez ponad półroczny okres, w którym myśliwi
w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o broni i amunicji zaopatrzyli się w kilka tysięcy
sztuk broni krótkiej, nie doszło do ani jednego wypadku z jej udziałem, ani też do przypadku
jej utraty wskutek nieostrożnego postępowania, co podważa miarodajność powołanej w
uzasadnieniu projektu argumentacji.
Warto ponadto zwrócić uwagę, że niższy koszt amunicji oraz mniejsza energia odrzutu
broni bocznego zapłony pozwala na prowadzenie przez myśliwych częstszych treningów, co
przekłada się na podnoszenie przez nich umiejętności strzeleckich i w konsekwencji oznacza
bardziej skuteczne wykonywanie polowania oraz zmniejszoną liczbę postrzałków, których nie
odnalezienie może powodować uszczerbek w mieniu państwowym.
Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że sprzedaż broni krótkiej oraz broni bocznego
zapłonu generuje istotne przychody dla budżetu państwa, stanowiąc bodziec dla rozwoju
gospodarki kraju i przedsiębiorczości. Co istotne – wspomniane źródło wpływów ma
charakter w zasadzie nieograniczony, gdyż wzrost liczby tego typu broni w rękach
myśliwych, przekłada się na zwiększony popyt na potrzebną do niej amunicję, która jest
następnie szybko zużywana w ramach prowadzonych polowań i treningów strzeleckich.
Mając na uwadze powyższe względy, apelujemy o zaprzestanie dalszych prac nad
wzmiankowanym projektem, względnie o jego zmianę w kierunku ustalenia warunków w
jakich dopuszczalne byłoby wykorzystanie w celach łowieckich pistoletów i rewolwerów oraz
broni bocznego zapłonu, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia postrzałków i
pozyskiwania drapieżników.
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