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Informacja prawna dotycząca wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli:  

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, 

przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego 

I. Cel i zakres oraz podmioty objęte kontrolą 

Głównym celem kontroli była ocena prawidłowości funkcjonowania systemu 

zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli w związku z wytwarzaniem, transportem, 

przechowywaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

Kontrola została przeprowadzona w: 

1) Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 

2) Ministerstwie Gospodarki, 

3) urzędach wojewódzkich w Katowicach, Kielcach i we Wrocławiu, 

4) okręgowych urzędach górniczych w Katowicach, Kielcach i we Wrocławiu, 

5) komendach wojewódzkich Policji w Katowicach, Kielcach i we Wrocławiu.  

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 2 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r i objęto 

nią działalność jednostek kontrolowanych w latach 2012–2013. 

II. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że system mający służyć minimalizacji zagrożeń 

związanych z wytwarzaniem, przemieszczaniem i używaniem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego nie zapewnia realizacji celu jakim jest zapewnienie 

bezpieczeństwa państwa i obywateli. Wynika to zarówno z nieprawidłowej realizacji przez 
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organy administracji powołane do zapewnienia tego bezpieczeństwa zadań nałożonych na nie 

przez ustawodawcę, jak i z przyjętych rozwiązań legislacyjnych, które w niedostatecznym 

stopniu uwzględniają ryzyko przedostania się materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 

w ręce osób nieuprawnionych.  

Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli na powyższy stan rzeczy największy wpływ 

mają następujące czynniki: 

1) nierzetelne prowadzenie postępowań administracyjnych przez organy upoważnione do 

wydawania decyzji uprawniających do prowadzenia działalności związanej z dostępem 

do materiałów wybuchowych i materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, w trakcie których pomijane było badanie przesłanek uzasadniających 

wydanie decyzji odmownych, w tym nieprzeprowadzanie analizy zagrożeń 

bezpieczeństwa państwa i obywateli, 

2) zbyt rzadkie i nierzetelnie przeprowadzane kontrole podmiotów działających w oparciu 

o udzielone koncesje, pozwolenia i zgody na przemieszczanie, które każą uznać, że 

sprawowany nadzór nad jednostkami sektora materiałów wybuchowych i materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego był nierzetelny i niewystarczający 

dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli; 

3) ograniczona współpraca pomiędzy organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo 

państwa i obywateli w zakresie przekazywania wymaganych przepisami prawa opinii 

i informacji oraz niewielkie dalsze wykorzystanie opinii i informacji, 

4) nieprzygotowanie i niewdrożenie systemu śledzenia materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, o którym mowa w dyrektywach Unii 

Europejskiej oraz niewyposażenie organów powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa 

państwa i obywateli w skuteczne i efektywne instrumenty monitorowania zagrożeń 

związanych z możliwością przenikania materiałów wybuchowych w ręce grup 

przestępczych, pozwalające na szybki dostęp do posiadanych danych o podmiotach 

i osobach mających dostęp do materiałów wybuchowych i materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na istniejące w obowiązujących regulacjach 

prawnych istotne zróżnicowanie wymagań jakie stawiane są przed przedsiębiorcami 

ubiegającymi się o koncesję albo pozwolenie oraz osobami, którym przedsiębiorcy ci 

umożliwiają dostęp do materiałów wybuchowych. Różnice te, z punktu widzenia 
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bezpieczeństwa państwa i obywateli, nie mają zdaniem NIK racjonalnego uzasadnienia, gdyż 

ryzyko związane z niewłaściwym użyciem tych materiałów jest we wszystkich przypadkach 

na tym samym poziomie. 

III. Wnioski o zmianę przepisów  

Jak wskazuje Najwyższa Izba Kontroli dla zapewnienia prawidłowego działania 

systemu eliminacji zagrożeń związanych z wytwarzaniem, przemieszczaniem, 

magazynowaniem i stosowaniem materiałów wybuchowych oraz materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego niezbędne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych 

pozwalających na: 

1) wprowadzenie do ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz 

ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego regulacji pozwalającej na to, aby w sprawach o wydanie koncesji, 

pozwolenia lub zgody możliwe było wydanie decyzji odmownej lub postanowienia bez 

konieczności sporządzania uzasadnienia faktycznego, w sytuacjach gdy posiadane przez 

właściwe służby i organy państwa informacje operacyjne wskazują, że wydanie 

postanowienia lub decyzji pozytywnej mogłoby powodować wzrost zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa, obywateli lub porządku publicznego; rozwiązanie takie, 

poprzez stworzenie możliwości zastosowania art. 107 § 5 Kpa, zapewniać będzie 

ochronę interesów państwa i obywateli bez konieczności ujawniania przed 

wnioskodawcą źródeł posiadanych informacji oraz okoliczności z nimi związanych; 

podkreślić przy tym należy, że taka regulacja nie wyeliminuje sądowej kontroli nad 

prawidłowością podejmowanych w tym zakresie decyzji lub postanowień, 

2) uregulowanie zasad sporządzania planów ochrony transportów materiałów 

wybuchowych i materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

o których mowa w art. 7 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 22 sierpnia o ochronie osób i mienia, 

w tym ich ochrony fizycznej i technicznej w zależności od rodzaju przewożonego 

ładunku, jego wielkości i związanego z nimi ryzyka oraz skorelowania terminu ich 

uzgadniania z komendantami wojewódzkimi Policji tak, aby możliwe było 

przeprowadzanie przez Policję kontroli ich realizacji, 
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3) uzupełnienie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej o przepis, w którym mowa będzie o kontroli podmiotów działających 

w oparciu o udzielone im pozwolenia i koncesje oraz kontroli podmiotów, które 

realizują ochronę transportów materiałów wybuchowych i materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego z wykorzystaniem specjalistycznych uzbrojonych 

formacji ochrony; w wyniku wprowadzonej zmiany kontrola tej działalności nie 

wymagałaby uprzedniego zawiadomienia o planowanej kontroli, 

4) wprowadzenie do ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regulacji, zgodnie z którą 

możliwe będzie nieżądanie przez organ koncesyjny od przedsiębiorców ubiegających się 

o koncesję na obrót materiałami wybuchowymi bez prawa do ich magazynowania, 

zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, 

5) rozszerzenie listy organów, które Minister Gospodarki obowiązany jest informować 

o wydanych zgodach na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego, o właściwych ze względu na planowany przebieg trasy komendantów 

wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji 

Transportu Drogowego, co umożliwiłoby z jednej strony podjęcie przez organy 

uprawnione do kontroli drogowych działań nakierowanych na kontrolę prawidłowości 

przemieszczania takich transportów, a z drugiej podjęcie przez wojewodów, Policję 

i Państwową Straż Pożarną działań mających na celu przygotowanie się do 

ewentualnych sytuacji kryzysowych z udziałem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego,  

6) uzupełnienie art. 15 ust. 1 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego o przepis pozwalający wojewodzie na określenie w wydawanym 

pozwoleniu warunków szczególnych prowadzenia działalności z wykorzystaniem 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,  

7) określenie w przepisach ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, jak długo ważna jest wydana 

przez Policję opinia dotycząca osób ubiegających się o dopuszczenie do czynności 

związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi,  
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8) zapewnienie nowelizacji § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 

2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na 

wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego, 

tak aby umożliwić udział Policji w procesie uzgodnień opracowywanych na podstawie 

art. 21 ust. 1 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym planów postępowania na wypadek 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego, 

9) ujednolicenie informacji o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego zawartych w pozwoleniach i informacjach o sprzedaży materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, sporządzanych na podstawie 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 

2013 r. w sprawie sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów 

i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz kontroli przestrzegania 

warunków sprzedaży tak, aby możliwa była szybka weryfikacja prawidłowości 

dokonanych transakcji przez organy do tego upoważnione. 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 

 

 


