Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji. (tekst
niewygłoszony)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.
Zawieszenie obowiązkowych form pełnienia czynnej służby wojskowej i przeszkolenia
wojskowego absolwentów szkół wyższych wpłynęło na drastyczne ograniczenie dopływu
wyszkolonych żołnierzy do zasobu rezerw osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
W odpowiedzi na ww. okoliczności resort obrony narodowej podjął działania, które zmierzają
do stworzenia systemu ochotniczego szkolenia rezerw Sił Zbrojnych z wykorzystaniem klas
mundurowych, szkolenia studentów w ramach Ligii Akademickiej, a także organizacji
proobronnych.
Aby proces szkolenia wojskowego był efektywny i odpowiadał oczekiwaniom Sił Zbrojnych,
planuje się przekazanie już zbędnego sprzętu wojskowego do celów szkoleniowych. Uważam
to rozwiązanie za jak najbardziej zasadne, ponieważ w znaczny sposób przyczyni się to do
obniżenia kosztów ponoszonych przez Skarb Państwa na utylizację amunicji, której kończy się
okres ważności, i do efektywnego zagospodarowania wycofywanego sprzętu wojskowego.
W celu realizacji tych zamierzeń niezbędne jest dokonanie niewielkich zmian w obecnie
obowiązującym systemie reglamentacji dostępu do broni. Nowelizacja ustawy wprowadza
m.in. nowy rodzaj broni - broń szkoleniową, umożliwia stosowanie tłumika huku w czasie
strzelania na strzelnicy, rozszerza katalog pomiotów uprawnionych do posiadania broni
samoczynnej o podmioty prowadzące strzelnice oraz organizacje proobronne, które mają
zawarte porozumienie z MON lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych w sprawie
realizacji szkolenia obronnego.
Nie ulega wątpliwości, że niezbędna jest odbudowa infrastruktury do prowadzenia
szkolenia wojskowego. Strzelnice, które są zlokalizowane w bliskiej odległości od miejsc
zamieszkania, bardzo często napotykały spore trudności w funkcjonowaniu. Dlatego

podejmowane działania w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania strzelnic na
otocznie wydają się być bardzo ważnym i pożądanym elementem dla społeczności
mieszkających w ich pobliżu. Takim rozwiązaniem sprzyjającym wyciszeniu strzelnic ma być
możliwość stosowania tłumika huku w czasie oddawania strzałów. To rozwiązanie na pewno
przyczyni się do ograniczenia negatywnego oddziaływania strzelnic na otoczenie.
Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń obowiązane są do zdania stosownego
egzaminu. Projektowany akt wprowadza obowiązek określenia i udostępnienia przez
komendanta głównego Policji oraz Polski Związek Strzelectwa Sportowego centralnego
rejestru pytań egzaminacyjnych. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie właściwego
poziomu wiedzy oraz ujednolicenie zakresu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu w całym
kraju.
Uważam nowelizację ustawy w omawianym zakresie za zasadną. Sądzę, że wprowadzone
rozwiązania będą miały pozytywny wpływ na wzrost zainteresowania strzelectwem,
przyczynią się do stworzenia systemu ochotniczego szkolenia rezerw osobowych Sił
Zbrojnych RP oraz wpłyną na rozwój infrastruktury strzeleckiej.
Osobiście uważam, że dostęp do broni powinien być znacznie bardziej ułatwiony dla
obywateli. Rozumiem jednak, że nie wszystko jest możliwe do uzyskania od razu.
Koło Wolni i Solidarni popiera przedłożony projekt ustawy.

