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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności, ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uporządkowania 

treści przepisów tych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji postuluje zmianę w art. 5 pkt 1 ustawy o systemie oceny zgodności, gdyż 

przepis odwołuje się do nieaktualnego pojęcia.  

Wskazał również na konieczność aktualizacji art. 32 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, 

który odwołuje się do nieaktualnego działu administracji rządowej. 

Petytor wnioskuje także o zmianę w art. 123 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, gdyż wskazany przepis, jego zdaniem, nie zawiera wytycznych do wydania 

rozporządzenia. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1344) w art. 5 wskazuje m.in.: „ Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) wyrobie - należy przez to rozumieć rzecz, bez względu na stopień jej 

przetworzenia, przeznaczoną do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku, z wyjątkiem 

artykułów rolno-spożywczych oraz środków żywienia zwierząt (…)”. 

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) 

w art. 32 ust. 2 stanowi: „Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu 

z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw kultury, określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 29 

ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni 

i amunicji osobom trzecim”. 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) w art. 123 wskazuje: „Minister Sprawiedliwości, w drodze 

rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejonowe właściwe do rozpoznawania spraw 

o przestępstwa, o których mowa w art. 115-119 - na obszarze właściwości danego sądu 

okręgowego”. 
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INFORMACJE DODATKOWE: 

Ustawa o systemie oceny zgodności posługuje się pojęciem „środki żywienia zwierząt”, 

zastąpionym przez pojęcie „pasze”, stosownie do art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. 

o paszach (Dz. U. z 2021 r. poz. 278), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. 

Ustawa o broni i amunicji w treści art. 32 wskazuje ministra właściwego do spraw 

kultury. Obecnie jest to minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego - na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 9 i art. 14 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 

o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945). 

Co do zmian w ustawie o broni i amunicji, art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane 

w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej 

wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia 

i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. r. w sprawie „Zasad 

techniki prawodawczej” w § 63 stanowi, że w przepisach upoważniających do wydania 

rozporządzenia wskazuje się: 

1) organ właściwy do wydania rozporządzenia; 

2) rodzaj aktu; 

3) zakres spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu; 

4) wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. 

Zgodnie z powyższym nie ma wątpliwości, że przepis art. 123 ustawy o broni i amunicji 

spełnia kryteria stawiane przez Konstytucję RP oraz Zasady Techniki Prawodawczej 

upoważnieniom do wydania rozporządzenia. 

UWAGI DODATKOWE: 

Wskazane przez autora petycji uwagi i proponowane zmiany nie mają wpływu na 

prawidłowość funkcjonowania wskazanych przepisów, ani nie budzą wątpliwości 

interpretacyjnych. Zmiana wnioskowana w art. 123 ustawy o broni i amunicji została oparta 

na błędnym rozpoznaniu aktualnego stanu prawnego. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2456029:part=a62p1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2456029&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383859:part=a4u1&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383859:part=a5p9&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383859:part=a14&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2383859&full=1

