
 

 

                  Druk nr 237-A 
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VIII kadencja 
 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ  
KOMISJI GOSPODARKI I ROZWOJU 

 

o rządowym projekcie ustawy o 
bezpieczeństwie obrotu prekursorami 
materiałów wybuchowych (druk nr 217). 

 

Sejm na 12. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 237 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 
Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Gospodarki i Rozwoju po 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 8 marca 2016  r.  

wnoszą: 

 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
 

 
1) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa: 
1) zasady funkcjonowania ogólnopolskiego systemu zgłaszania: 

a) podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji 
dotyczących substancji wymienionych w załącznikach I i II do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 
z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i 
używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 
39 z 09.02.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) nr 
98/2013”, lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie 
art. 12 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji 
zawierających te substancje, 



 
 
 
b) zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji, o których mowa 

w lit. a oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje;  
2) sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 98/2013.”; 

– KP Nowoczesna 
– przyjąć 

 
2) art. 11 nadać brzmienie: 

„Art. 11. Kto udostępnia prekursor materiałów wybuchowych podlegający 
ograniczeniom przeciętnemu użytkownikowi, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”; 

– KP Nowoczesna 
– przyjąć 

 
3) art. 12 nadać brzmienie: 

„Art. 12. Przeciętny użytkownik, który, wbrew przepisom rozporządzenia (UE) nr 
98/2013, wprowadza, posiada lub używa prekursor materiałów 
wybuchowych podlegający ograniczeniom, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”; 

– KP Nowoczesna 
– przyjąć 

 
 
 
Warszawa, dnia 8 marca 2016 r. 
 
 
   
 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Gospodarki i Rozwoju Administracji i Spraw Wewnętrznych 

 

 /-/ Jerzy Meysztowicz  /-/ Arkadiusz Czartoryski 
 

Sprawozdawca 
 

 /-/ Mirosław Suchoń 
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