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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. 

 

o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych  

operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

(druk nr 537) 

 

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. O BRONI I AMUNICJI (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz 

z 2013 r. poz. 829) 

Art. 3. 

Przepisy ustawy nie dotyczą: 

1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby 

Więziennej oraz innych państwowych formacji uzbrojonych, w odniesieniu do 

których dostęp do broni i amunicji regulują odrębne przepisy; 

2) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie żołnierzy armii państw obcych 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

przedsięwzięciami wojskowymi realizowanymi wspólnie z Siłami Zbrojnymi 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także na podstawie umów i porozumień 

międzynarodowych; 

2a) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie funkcjonariuszy straży granicznych państw 

członkowskich Unii Europejskiej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z wykonywaniem, za zgodą właściwych organów 

Rzeczypospolitej Polskiej, zadań określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej; 

<2b) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy 

biorących udział we wspólnej operacji, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 10 stycznia 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub 

pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach 

ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie 

dla obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, 

przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i 

wywozu za granicę broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a 

także obrotu nimi na podstawie odrębnych przepisów; 

4) przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców 

zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z 

późn. zm.). 
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USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 oraz z 2013 

r. poz. 775 i 1238) 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców i jednostek naukowych, z wyłączeniem 

jednostek naukowych będących jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej albo Policji. 

2. Przepisy ustawy stosuje się także do osób zagranicznych i przedsiębiorców zagranicznych 

w zakresie przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, 

przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej 

Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, 

Służbę Celną oraz przez armie obcych państw przebywające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

<4. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, 

przechowywanych, przemieszczanych i używanych przez zagranicznych 

funkcjonariuszy biorących udział we wspólnej operacji, o której mowa w art. 2 pkt 

1 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub 

pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ 

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, 

z późn. zm.) 

Art. 12. 

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych 

bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie: 

1) (uchylony); 

2) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793 

i Nr 176, poz. 1238); 

3) art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 

Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); 

4) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 

111, poz. 535, z późn. zm.); 
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5) art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 

2008 r. Nr 70, poz. 416); 

6)  przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) - w przypadku świadczeń 

zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych; 

7) przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym; 

8) (uchylony); 

9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, 

poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305); 

10)  art. 16 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24)[.]<;> 

<11) art. 20 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o udziale zagranicznych 

funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych 

działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 

…).> 

 

Art. 13a. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej: 

1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, 

[2) o których mowa w art. 12 pkt 2-6, 9 i 10, art. 12a oraz art. 26] 

<2) o których mowa w art. 12 pkt 2–6 i 9–11, art. 12a oraz art. 26> 

- uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie 

skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 


