Kraków, 23 sierpnia 2018 r.

Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Krakowie na podstawie
m. in. swego umocowania statutowego, a w szczególności zapisów w § 15
ust.: 13 i 15 oraz w związku z treścią § 11 ust. 1 w nawiązaniu do § 7 i § 10
Statutu MZSS zajął stanowisko w sprawie projektu Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2018 r. dotyczącego m. in.
zmian w ustawie o broni i amunicji („Ustawa o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym”) oraz komunikatu MSWiA w tej sprawie opublikowanego w
dniu 14 sierpnia 2018 r. na oficjalnej stronie internetowej ministerstwa.
I. MZSS popiera w pełni (i solidaryzuje się z nimi) znane nam stanowiska w
tej sprawie:
a) Stanowisko Dyrektora Regionalnego IPSC Region Polska z dnia 16
sierpnia 2018 r. wraz z jego uzupełnieniem.
b) Stanowisko Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z sierpnia
2018 r.
II. Podnosimy następujące argumenty:
1. Brak celowości wprowadzenia zmieniającej dyrektywy EU 2017/853
podnosił wcześniej w imieniu środowisk strzeleckich nasz przedstawiciel
(kol. Marian Ożóg) w Brukseli, podczas obrad Komisji Europejskiej w dniu
29 lutego 2016 r. – jak się okazało stanowisko to jest zgodne z obecnym
stanowiskiem Rządu RP w tej sprawie; przystąpienie przez Polskę po stronie
Republiki Czeskiej do skargi wniesionej 9 sierpnia 2017 r. do Parlamentu
Europejskiego (sprawa C-482/17) w sprawie stwierdzenia nieważności tej
dyrektywy. Obecnie toczy się postępowanie w tej sprawie - sprawa w toku.
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2. Zapisy dyrektywy nowelizującej są sprzeczne z obowiązującym prawem
wspólnotowym EU m. in. w zakresie w jakim obejmuje je obowiązujące
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu Narodów
Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią
palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego
Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz
ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu
dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, a szczególnie
(wytłuszczenia w przytoczonym tekście są nasze):
Artykuł 9
1. Procedury uproszczone wywozu czasowego lub powrotnego wywozu broni palnej, jej części, istotnych komponentów i
amunicji stosuje się następująco:
a) Zezwolenie na wywóz nie jest wymagane dla:
(i) wywozu czasowego dokonywanego przez myśliwych lub strzelców sportowych w ramach mienia prywatnego
towarzyszącego im podczas podróży do państwa trzeciego, pod warunkiem że złożą oni właściwym organom dowody
dotyczące celów podróży, w szczególności przedkładając zaproszenie lub inne potwierdzenie udziału w polowaniu lub
uprawianiu strzelectwa sportowego w docelowym państwie trzecim, w przypadku:
- jednej lub wielu sztuk broni palnej,
- istotnych komponentów, jeśli są one oznaczone, jak również części,
- stosownej amunicji, w maksymalnej ilości 800 naboi dla myśliwych i 1 200 naboi dla strzelców sportowych;
(ii) powrotnego wywozu dokonywanego przez myśliwych lub strzelców sportowych w ramach towarzyszącego im mienia
prywatnego w związku z czasowym dopuszczeniem do udziału w polowaniu lub uprawianiu strzelectwa sportowego, pod
warunkiem że broń palna pozostaje własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii i że jest wywożona z
powrotem do tej osoby.
b) W momencie opuszczania obszaru celnego Unii przez państwo członkowskie inne niż państwo ich miejsca zamieszkania,
myśliwi i strzelcy sportowi przedkładają właściwym organom europejską kartę broni palnej, przewidzianą w art. 1 i 12
dyrektywy 91/477/EWG. W przypadku podróży lotniczej przy przekazywaniu danych przedmiotów linii lotniczej w celu
transportu poza obszar celny Unii należy okazać właściwym organom europejską kartę broni palnej.
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W momencie opuszczania obszaru celnego Unii przez państwo członkowskie ich miejsca zamieszkania myśliwi i strzelcy
sportowi mogą okazać zamiast europejskiej karty broni palnej inny dokument uznawany za ważny do tego celu przez
właściwe organy tego państwa członkowskiego.
c) Właściwe ograny państwa członkowskiego zawieszają na okres nieprzekraczający 10 dni procedurę wywozu lub w razie
konieczności w inny sposób zapobiegają opuszczeniu przez broń palną, jej części i istotne komponenty lub amunicję obszaru
celnego Unii przez terytorium tego państwa członkowskiego, w przypadku gdy mają podstawę do podejrzeń, że powody
podane przez myśliwych lub strzelców sportowych są niezgodne ze stosownymi ustaleniami i obowiązkami określonymi w
art. 10. W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów okres, o którym mowa w niniejszej literze,
może zostać przedłużony do 30 dni.
2. Państwa członkowskie ustanawiają, zgodnie z prawem krajowym, procedury uproszczone mające zastosowanie w
przypadku:
a) powrotnego wywozu broni palnej w związku z czasowym dopuszczeniem do oceny lub wystawy niezwiązanej ze
sprzedażą, lub uszlachetnianiem czynnym w ramach naprawy, pod warunkiem że broń palna pozostaje własnością osoby
mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii i że jest wywożona z powrotem do tej osoby;
b) powrotnego wywozu broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji, jeżeli są one umieszczone w
magazynie czasowego składowania od momentu ich wprowadzenia na obszar celny Unii do opuszczenia przez nie tego
obszaru;
c) wywozu czasowego broni palnej w celu dokonania oceny, naprawy i wystawy niezwiązanej ze sprzedażą, pod warunkiem
że eksporter udowodni, iż posiada tę broń zgodnie z prawem i wywozi ją zgodnie z procedurą uszlachetniania biernego lub z
celną procedurą wywozu czasowego.
Artykuł 12
Zgodnie z prawem krajowym lub stosowaną praktyką państwa członkowskie przechowują przez co najmniej 20 lat
wszelkie informacje dotyczące broni palnej oraz, jeżeli jest to właściwe i możliwe, jej części i istotnych komponentów
oraz amunicji, które to informacje są niezbędne do śledzenia historii i identyfikacji tej broni palnej, jej części i istotnych
komponentów oraz amunicji, oraz do zapobiegania nielegalnemu obrotowi tymi towarami i wykrywania takiego obrotu.
Informacje te obejmują miejsce, daty wydania i wygaśnięcia zezwolenia na wywóz; państwo wywozu; państwo przywozu; w
stosownych przypadkach – państwo trzecie tranzytu; odbiorcę; końcowego odbiorcę, jeżeli jest znany w momencie wywozu;
opis i ilość towarów, w tym umieszczone na nich oznakowanie.
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do wywozu, o którym mowa w art. 9.

3. Środki zawarte w zmieniającej dyrektywie UE 2017/853:

są nieadekwatne do zakładanych celów oraz mogą naruszać m. in.:
a) możliwość utrzymywania w czasie pokoju zdolności mobilizacyjnych linii
produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego w zakresie wytwarzania
broni palnej i amunicji na rynek cywilny.
b) potrzeby bezpieczeństwa oraz zdolność obronną RP w kontekście
potencjalnego ujawnienia danych wszystkich obywateli RP posiadających
broń palną lub znajomość jej obsługi i użytkowania – co w przypadku
bezpośredniego zagrożenia bytu Państwa Polskiego sparaliżuje skuteczną
samoobronę oraz możliwość wykorzystania rezerw osobowych w tym
zakresie (represje, eliminacja fizyczna, tworzenie list proskrypcyjnych etc.).
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c) utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie pracy statutowej stowarzyszeń
proobronnych – szczególnie w dziale sportów obronnych oraz edukacji
młodzieży (w tym naszych członków: Klubów i Kół Ligi Obrony Kraju) oraz
Ligi Obrony Kraju – jako członka Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego.
d) przepisy tzw. RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)] w sposób nieuprawniony narzucając
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w kilkudziesięcioletnim
okresie.
Należy wprost zaznaczyć, że projektodawcy zmian ustawy (UOBiA) w
żadnym stopniu nie odnieśli się do podstaw prawnych i możliwych
negatywnych konsekwencji tak długotrwałego przechowywania danych
osobowych (także w myśl zasady proporcjonalności) – oraz praw osób,
których dane są przechowywane w projektowanym Systemie Rejestracji
Broni. [Mamy tu na myśli tylko ten konkretny zakres powyższego
rozporządzenia (RODO), który dotyczy:
(19) Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy w ramach
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania lub ścigania czynów
zabronionych, lub wykonywania kar, w tym w celu ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego
i zapobiegania takim zagrożeniom, oraz swobodny przepływ takich danych podlegają szczególnemu aktowi
prawnemu Unii. Niniejsze rozporządzenie nie powinno zatem mieć zastosowania do czynności przetwarzania
w tych celach. Jeżeli jednak dane osobowe przetwarzane przez organy publiczne na mocy niniejszego rozporządzenia są
wykorzystywane do tych celów, dane te powinny podlegać szczególnemu aktowi prawnemu Unii,
mianowicie dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680. Państwa członkowskie mogą
powierzyć właściwym organom w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/680 zadania – które niekoniecznie służą
zapobieganiu przestępczości, prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wykrywaniu lub ściganiu czynów
zabronionych, lub też wykonywaniu kar, w tym ochronie przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego
i zapobieganiu takim zagrożeniom – tak by przetwarzanie danych osobowych do tych innych celów, o ile objęte
jest zakresem prawa Unii, wchodziło w zakres zastosowania niniejszego rozporządzenia.
Jeżeli chodzi o przetwarzanie danych osobowych przez te właściwe organy do celów wchodzących w zakres
niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zachowania lub wprowadzenia
przepisów szczególnych dostosowujących stosowanie przepisów niniejszego rozporządzenia. W takich przepisach
możliwe jest doprecyzowanie szczególnych wymogów przetwarzania danych przez te właściwe organy do tych
innych celów, z uwzględnieniem konstytucyjnych, organizacyjnych i administracyjnych struktur danego państwa
członkowskiego. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez podmioty prywatne objęte jest zakresem
stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie powinno na określonych warunkach
umożliwiać państwom członkowskim ograniczenie w swoich przepisach niektórych obowiązków i praw, o ile
takie ograniczenie stanowi w demokratycznym społeczeństwie niezbędny i proporcjonalny środek chroniący
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określone, ważne interesy, w tym bezpieczeństwo publiczne oraz zapobieganie przestępczości, prowadzenie
postępowań przygotowawczych, wykrywanie lub ściganie czynów zabronionych, lub też wykonywanie kar,
w tym ochronę przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganie takim zagrożeniom. Jest to
istotne na przykład w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub w działalności laboratoriów kryminalistycznych.

Jak widać z treści przyjętych powyżej założeń wspomnianej dyrektywy
wynika m. in., że ceduje się na prawo krajowe „celowość stosowania
zapisów tej dyrektywy” w zależności od potrzeb danego państwa. Dyrektywa
(dyrektywy) narzuca (narzucają) stosowanie pewnych zapisów zawsze w
sposób wyraźny – czego w projekcie zmian (propozycja MSWiA z dnia 3
sierpnia 2018) nie uwzględniono; stosując niewspółmierne do potrzeb i
oczekiwań zbyt dolegliwe zapisy zmian obowiązującego prawa w tym
zakresie (m. in. praktycznie nieograniczony okres przechowywania danych
osobowych osób, które kiedykolwiek posiadały broń palną lub którym
odmówiono tego prawa). Należy też wyraźnie zaznaczyć, że projektodawca
zmian ustawy nie odniósł się w żadnym zakresie do aktu podstawowego
normującego te zagadnienia to jest do: Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych przez
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar, swobodnego przepływu tych danych i oraz uchylenia
decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW .
4. Odnosząc się wprost do założeń zawartych w zmieniającej dyrektywie UE
2017/853 podnosimy, że MSWiA powinno uwzględnić zgodnie ze swoją
deklaracją z dnia 14 sierpnia 2018 r. w dalszych pracach dotyczących
ewentualnej nowelizacji ustawy o broni i amunicji także to co następuje:
a) Nadrzędność prawa krajowego ↓

b) Dozwolona swoboda posiadaczy broni w zakresie modyfikacji broni oraz
samodzielnej elaboracji amunicji lub reelaboracji ↓
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c) Obowiązek znakowania broni palnej i jej wszystkich istotnych
komponentów jedynie dla broni palnej wytworzonej od dnia 14 września
2018 r. ↓

d) Próba naruszenia 2 Rozporządzeń Wykonawczych EU poprzez
gromadzenie danych posiadaczy broni przez okres nieograniczony. Dane te
mają być przechowywane i dostępne także przez okres 30 lat od zniszczenia
broni palnej lub jej istotnych komponentów. ↓

e) Brak obowiązku wykonywania badań lekarskich przez wszystkie kategorie
posiadaczy broni palnej – w dyspozycji prawa krajowego ↓

f) Brak norm przechowywania i transportu broni przez wszystkie kategorie
posiadaczy broni palnej – w dyspozycji prawa krajowego ↓
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g) Uzasadnienie do legalnego posiadania tej kategorii broni – w dyspozycji
prawa krajowego ↓

h) Sport strzelecki jest bez wątpienia sportem obrony narodowej i
najtańszym środkiem do przeszkolenia mobilizacyjnych rezerw
osobowych WP; jest to uzasadnienie w ramach racji stanu do legalnego
posiadania tej kategorii broni – w dyspozycji prawa krajowego ↓

i) Sport strzelecki jest bez wątpienia częścią kultury fizycznej, a której
częścią jest też rekreacja ↓

j) Uzasadnienie do legalnego posiadania tej kategorii broni dla celów m. in.
sportowych i rekreacyjnych – w dyspozycji prawa krajowego ↓↓↓
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k) Bardzo ważne dla rozwoju strzelań czarnoprochowych w Polsce.
Posiadanie reprodukcji broni zabytkowej dla celów sportowych lub
rekreacyjnych nie jest równoznaczne z zaliczeniem jej do broni wymagającej
rejestracji lub pozwolenia – w dyspozycji prawa krajowego leży
pozostawienie dotychczasowych zapisów (użycie w dyrektywie słowa
„powinny” nie oznacza, że „muszą”); podobnie z podlegania pod zapisy
ustawy o broni i amunicji należy usunąć broń pneumatyczną (niezależnie od
parametru 17 J) – uważamy, że jest to ważne dla dalszego rozwoju i
popularyzacji strzelectwa na obszarze RP ↓

5. W kwestiach merytorycznych odnosimy się do projektu ustawy:
A. POZYTYWNIE:
- przesunięcie roku wytworzenia broni czarnoprochowej na datę przed 1900 r.
- ujednolicenie kategorii i nazewnictwa broni palnej i jej istotnych
komponentów zgodnie z obowiązującym w UE nazewnictwem
- brak konieczności stosowania ustawy do (przytoczenie zapisów projektu):
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B) NEGATYWNIE:
- konieczność stosowania ustawy do (przytoczenie zapisów projektu):
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C) Naszym zdaniem wymaga przeredagowania lub pozostawienia w
dotychczasowym brzmieniu (przytoczenie zapisów projektu):

D) Naszym zdaniem wymaga wycofania w całości (przytoczenie zapisów
projektu):

str. 11

str. 12

E) Naszym zdaniem wymaga bezwzględnie wycofania w całości
(przytoczenie zapisów projektu):
a) art. 135 czyli całość (itd.):

a) art. 156 czyli całość (itd.):
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Tyle naszych głównych uwag i zastrzeżeń do przedmiotowego projektu oraz
odniesień do prawa międzynarodowego i wspólnotowego.
Na koniec postulujemy o umieszczenie bezpośrednio w nowelizowanej
ustawie:
A. dotychczasowego stanu prawnego dotyczącego uprawnień i osoby
„prowadzący strzelanie” (uzyskiwanych w PZSS, LOK i PZŁ) – motywując
to zwiększeniem stanu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników
strzeleckiej broni palnej na strzelnicach;
B. definicji amunicji i jej istotnych komponentów.
C. Załącznika w postaci wykazu i charakterystyki kategorii broni palnej (i jej
istotnych komponentów) według klasyfikacji w obowiązującej dyrektywie
EU.
6. Dodatkowo odnosimy się do Komunikatu MSWiA traktując jego
zakończenie jako prawidłową decyzję Pana Ministra – wsłuchanie się w
postulaty społeczne oraz działanie dla dobra Obywateli, kierując się przy
tym także nadrzędnym interesem RP oraz dobrym obyczajem
demokratycznego państwa prawa. W ramach pomocniczości środowisk
strzeleckich oraz osób powiązanych z przedmiotową ustawą oraz odnosząc się
bezpośrednio do ważkiej intencyjnie treści komunikatu: „ Celem prowadzonych w dalszym
ciągu konsultacji i uzgodnień jest zagwarantowanie, aby postanowienia projektu ograniczały się jedynie do

koniecznej

implementacji prawa UE.
Intencją MSWiA nie jest wprowadzenie własnych regulacji dotyczących rynku broni

a jedynie dostosowanie

przepisów do wymogów europejskich.”.

Traktując te deklaracje w sposób dosłowny
odnosimy naszą opinię także do tych punktów wspomnianego komunikatu,
które cytujemy poniżej:
1. Odstąpienie od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej na podstawie obecnie
obowiązujących przepisów.

ad. 1. Popieramy to stanowisko jako zgodne z intencją dyrektywy
zmieniającej.
2. Odstąpienie od wymogu przeprowadzania badań lekarskich oraz przedstawiania zaświadczeń o
niekaralności przy rejestrowaniu broni pneumatycznej, broni sygnałowej, broni gazowo-alarmowej o
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kalibrze powyżej 6 mm, reprodukcji broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, jak również
odstąpienie od konsekwencji za niedopełnienie powyższych obowiązków.

ad. 2 Popieramy ten kierunek działania postulując także: wyłączenie z
ustawy całości broni pneumatycznej oraz obok oryginałów (już wyłączonych
w projekcie) zaliczenie również do tej grupy reprodukcji broni
czarnoprochowej rozdzielnego ładowania powstałej przed 1900 r.
3. Ograniczenie tylko do kategorii B zakazu posiadania magazynków o dużej pojemności do
samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego
zapłonu.

ad. 3. Proponujemy ponowną analizę i dogłębną rewizję tego punktu w
oparciu o rację stanu RP i potrzeby obronności kraju oraz postulaty m. in.
strzelców IPSC i posiadaczy broni dla innych, ważnych ustawowo celów, a
w tym organizacji proobronnych (np. LOK) oraz innych grup zawodowych
działających w oparciu o tę ustawę.
4. Rezygnacja z obowiązku zwrotu magazynków o dużej pojemności. Zmieniony projekt jedynie
umożliwi ich zwrot w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

ad. 4. Popieramy bezwzględny brak obowiązku zwrotu magazynków o dużej
pojemności lub urządzeń ładujących.
5. Odstąpienie od obowiązku oznakowania broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania.

ad. 5. Jest to w całości zgodne z naszym postulatem wyłączenia tej
kategorii przedmiotów z działania ustawy o broni i amunicji (mamy
nadzieję, że punkt ten dotyczy zarówno oryginałów jak i replik oraz ich
istotnych komponentów).
6. Rezygnacja z reglamentacji gromadzenia w muzeach broni palnej i umożliwienie – dopuszczalnego
przez dyrektywę – kolekcjonowania broni palnej kategorii A.

ad. 6. Jest to w całości zgodne z naszym postulatem (mamy nadzieję, że punkt
ten dotyczy także kolekcjonerów i ich kolekcje w rozumieniu dotychczas
obowiązującej ustawy).
7. Odstąpienie od doprecyzowania zasad noszenia broni, w tym odstąpienie od zakazu noszenia broni
załadowanej poza miejscem zawodów sportowych przez osoby posiadające pozwolenie do celów
sportowych.
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ad. 7. Popieramy to stanowisko, wnioskując o rozciągnięcie (lub zniesienie
takiego zakazu) dla wszystkich legalnych posiadaczy broni palnej
podlegających ustawie o broni i amunicji oraz celem poszanowania norm
konstytucyjnym dającym prawo do ochrony życia (jako najwyższej wartości)
oraz obowiązek obrony Ojczyzny.
7. Wnosimy na koniec o podanie do publicznej wiadomości – w toku dalszych
prac legislacyjnych i dla dobra procedowania w tej sprawie oraz dla
transparentności przyjętych rozwiązań (zrozumiałych dla środowiska):
A. Tabeli zgodności propozycji zmian przepisów w ustawie o broni i
amunicji z nakazanymi przez dyrektywę (dla porównania).
B. Tabeli porównawczej obejmującej te same zagadnienia (obszary)
dyrektywy w rozbiciu na poszczególne państwa EU (lub objęte dorobkiem
Schengen albo zakresem obowiązywania przedmiotowej dyrektywy EU) i
zastosowane przez nie rozwiązania prawne. W związku z tym
rekomendujemy przyjęcie projektu ustawy w jak najbardziej liberalnym
kształcie cywilnego dostępu do broni i amunicji; w oparciu o wzory treści
przepisów innych państw (najmniej dolegliwych dla naszego środowiska).
C. Alternatywnie rekomendujemy dla prawa krajowego RP całkowite
zanegowaniem ułomnego „Bińkowska lex” poprzez wprowadzenie zapisów,
że (przykład): „wszystkie kategorie broni palnej objętej kategoriami
dyrektywy EU zostały zaliczone do rezerw mobilizacyjnych kraju na
wypadek „W” i w takim i tylko takim przypadku należą do Sił Zbrojnych RP
(pozostając w okresie „P” w rękach cywilnych i pod ich nadzorem u
prawidłowo wyszkolonych obywateli oraz na ich całkowity koszt –
rezerwistów oraz pospolitego ruszenia)” – co jest zgodne z naszą Ustawą
Zasadniczą.
Opracował na polecenie Prezesa MZSS w Krakowie płk. (r.) Marka Stasiaka
(-) Marian Ożóg Wiceprezes MZSS
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