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SZCZYT KLIMATYCZNY COP24. PAMIĘTAJMY O CZASOWYM
ZAKAZIE NOSZENIA BRONI NA ŚLĄSKU I W MAŁOPOLSCE
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2018 r.
w okresie od 1 do 15 grudnia 2018 r. na terenie województwa śląskiego i małopolskiego obowiązuje
zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni. Jak się okazuje, nie wszyscy o tym jednak wiedzą lub
pamiętają.
Pamiętajmy o czasowym zakazie noszenia broni (zakaz nie dotyczy służb ochrony, ochrony misji dyplomatycznych, itp.)
Zakazem jest objęta m.in. broń palna (bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa), broń pneumatyczna,
miotacze gazu, broń biała (ostrza ukryte, kastety, nunczako), pałki posiadające zakończenie z ciężkiego i twardego materiału
lub zawierające wkładki z takiego materiału, pałki wykonane z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujące
kij bejsbolowy, broń cięciwowa w postaci kusz, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej.
Naruszenie zakazu stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5 tys. złotych (art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy o broni i
amunicji).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia
czasowego zakazu noszenia broni i jej przemieszczania w stanie rozładowanym w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 15
grudnia 2018 r. na terenie województwa śląskiego i małopolskiego obowiązywał będzie zakaz noszenia wszelkiego rodzaju
broni.
Zakaz nie dotyczy osób posiadających broń na podstawie świadectwa broni, wydanego:
przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby
ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony,
przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji,
urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom innym podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony
osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na
zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.
Zakaz nie obejmuje również:
członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień
międzynarodowych, posiadających broń i amunicję na podstawie porozumień międzynarodowych lub na zasadzie
wzajemności w celach: ochrony osobistej, łowieckich, sportowych, kolekcjonerskich, pamiątkowych,
innych cudzoziemców niewymienionych powyżej, posiadających broń i amunicję, jeżeli są one niezbędne do wykonywania
czynności związanych z ochroną misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, przedstawicielstw
organizacji międzynarodowych, członków oﬁcjalnych delegacji zagranicznych,
a także do innych celów wynikających z porozumień międzynarodowych lub z zasady wzajemności.
Wprowadzony rozporządzeniem zakaz ma przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

Przypominamy także, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (na mocy której wydano
przedmiotowe rozporządzenie) przez broń należy rozumieć:
1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;
2) broń pneumatyczną;
3) miotacze gazu obezwładniającego;
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:
a) broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, – kastetów i nunczaków, – pałek
posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, – pałek
wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
b) broń cięciwową w postaci kusz,
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.
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