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Pani Dyrektor
Izabela Wereś niak-Masri

W imieniu naszych czytelnikó w, myś liwych przechowujących w domu broń dla celó w łowieckich, uprzejmie
proszę o przedstawienie stanowiska Departamentu Prawnego Ministerstwa S$ rodowiska, czy stosowanie
przywołanej w § 3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji, Polskiej Normy PN-EN 14450 jest
obligatoryjne czy też fakultatywne, w ś wietle ustawy z dnia 12 wrześ nia 2002 r.o normalizacji (Dz.U. Nr 169,
poz. 1386 z pó źn. zm.), a szczegó lnie jej art. 5 ust. 3.
Przepisy przywołanej wyż ej ustawy stanowią, ż e Polskie Normy nie pełnią roli przepisó w prawa, a nadanie im
takiego waloru wymaga regulacji szczegó lnej, zawartej w przepisie rangi ustawowej. Takie stanowisko zajmują
Sądy Administracyjne, np. w prawomocnym wyroku WSA w Krakowie z dnia 23 lipca 2012 r., cytuję:
...."Zważyć należy dalej, że sposób ustanawiania Polskiej Normy i jej usytuowanie w systemie prawnym normuje
ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji ( Dz.U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm. ). W świetle przepisów tej
ustawy opracowywane przez Komitety Techniczne Polskie Normy nie pełnią roli przepisów prawa. Nadanie im
takiego waloru wymaga regulacji szczególnej, zawartej w przepisie rangi ustawowej, natomiast przywołanie
Polskich Norm w rozporządzeniu nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania. Akt niższego rzędu nie może
zmienić postanowień aktu wyższego rzędu, jakim jest ustawa o normalizacji".... (sygn. II SA/Kr 745/12).
Ponieważ ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 ze zm.) nie przywołuje
Polskiej Normy PN-EN 14450, nie ma naszym zdaniem podstaw, ż eby przywołaną w § 3 ust. 1 Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji, Polską Normę PN-EN 14450 traktować jako wymó g obligatoryjny dla
polskich myś liwych.
Czy podobne stanowisko wyraż a ró wnież Departament Prawny Ministerstwa S$ rodowiska?
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