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W odpowiedzi na e-mail, dotycz ący przechowywania broni i amunicji w urz ądzeniach
spełniaj ących wymagania normy PN-EN 14450, uprzejmie wyja śniam, co następuje.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporz ądzenia Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. poz. 1224),
osoby posiadaj ące bro ń i amunicj ę do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w a rt. 10 ust. 4
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r., poz. 576, z pó źn. zm .),
przechowuj ą broń i amunicj ę w urządzeniach spełniaj ących wymagania co najmniej klasy S1 wed ług
normy PN-EN 14450. Przywołany przepis rozporz ądzenia, zgodnie z art . 10 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy,
stosuje się również do broni do celów lowieckich, dopuszczonej do wykonywania polowań na
podstawie odrębnych przepisów. Stosowanie Polskich Norm, w tym normy PN-EN 14450, zgodnie
z art . 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 wrze śnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pó źn.
zm.), jest dobrowolne, chyba że zostan ą one powołane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu
w j ęzyku polskim. We wskazanym na wst ępie mailu zostały przedstawione w ątpliwo ści, co do
możliwości nałożenia obowiązku stosowania Polskich Nocni w akcie prawnym o randze ni ższej ni ż
ustawa. Nale ży jednak uznać, że pomimo istniej ących zastrze żeń przedmiotowe rozporz ądzenie jest
aktem prawa powszechnie obowi ązuj ącego i, dopóki nie zostanie uchylone b ądź zmienione,
obowiązuje wszystkich adresatów norm prawnych w nim zawa rtych. Tym samym osoby posiadaj ące
broń i amunicj ę do niej na podstawie pozwolenia na bro ń do celów lowieckich zobowi ązane s ą do
przechowania broni i amunicji w urz ądzeniach spełniaj ących wymagania co najmniej klasy S1 wed ług
normy PN-EN 14450.
Jednocze śnie pragnę zauważyć, że właściwym do wydania rozporz ądzenia w sprawie
przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji jest Minister Spraw
Wewnętrznych. Z tego wzgl ędu zasadne jest, w mojej opinii, pozyskanie jego stanowiska
w przedmiotowej sprawie.
Uprzejmie informuj ę, że powyższa opinia jest opini ą Departamentu Prawnego Ministerstwa
Środowiska i nie jest wi ążąca dla innych organów lub po • !i o i w.
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