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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 16 maja 2019 r. 

 

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym 

 

(druk nr 1179) 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284) 

 

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, <funkcjonariuszy 

oddelegowanych do Biura Nadzoru Wewnętrznego,> Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, 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; 
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2b)   broni i amunicji stanowiących uzbrojenie zagranicznych funkcjonariuszy biorących 

udział we wspólnej operacji, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lutego 2014 

r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych 

operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1802); 

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. z 2019 r. poz. 45). 

 

[Art. 6a. 

1. Broń palna może zostać pozbawiona w sposób trwały cech użytkowych przez uprawnionego 

przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób 

pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni, zwaną dalej 

"specyfikacją techniczną", wydaną przez jednostkę uprawnioną i zatwierdzoną przez 

jednostkę uprawnioną do potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych. 

2. Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych, zwane dalej 

"pozbawieniem cech użytkowych", rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich 

istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, 

powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia 

pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu 

wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia 

czynności specjalistycznych nie było możliwe. 

3. Uprawnionym przedsiębiorcą do pozbawiania cech użytkowych jest przedsiębiorca 

wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania broni, w rozumieniu 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037). 
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4. Jednostka uprawniona potwierdza pozbawienie cech użytkowych po dokonaniu pozytywnej 

oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. 

Potwierdzenie pozbawienia cech użytkowych odnotowuje się w ewidencji broni palnej 

pozbawionej cech użytkowych, prowadzonej przez tę jednostkę. 

5. Broń palną pozbawioną cech użytkowych oznakowuje się w sposób wskazujący, że została 

ona pozbawiona tych cech. 

6. Wydanie specyfikacji technicznej, pozbawienie cech użytkowych oraz dokonanie oceny 

zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną jest 

odpłatne. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i sposób znakowania broni 

pozbawionej cech użytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o 

której mowa w ust. 4; 

2)   jednostki uprawnione do: 

a)  wydawania specyfikacji technicznych, 

b)  potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz zatwierdzania specyfikacji 

technicznej; 

3)   sposób postępowania z bronią palną przekazaną w celu pozbawienia cech 

użytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia 

cech użytkowych przez uprawnione jednostki do: 

a)  pozbawiania cech użytkowych, 

b)  wydawania specyfikacji technicznych, 

c)  potwierdzania pozbawienia cech użytkowych; 

4)   stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodności 

pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, mając na względzie wymogi bezpieczeństwa i 

określając: 

1)   tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i sposób znakowania broni 

pozbawionej cech użytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewidencji, o 

której mowa w ust. 4: 

a)  wprowadzi wymóg przedstawienia jednostce uprawnionej do potwierdzania 

pozbawienia cech użytkowych dokumentu wystawionego przez jednostkę 
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uprawnioną do pozbawiania cech użytkowych stwierdzającego, że broń palna 

została pozbawiona cech użytkowych zgodnie ze specyfikacją techniczną, 

b)  może wprowadzić odrębny tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych w 

odniesieniu do pojedynczych egzemplarzy broni palnej oraz partii tej broni, 

c)  ustali wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie umieszczone na broni 

palnej pozbawionej cech użytkowych, w szczególności umożliwiające identyfikację 

jednostki uprawnionej do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz 

egzemplarza broni, 

d)  uwzględni konieczność umieszczenia w ewidencji, o której mowa w ust. 4, informacji 

jednoznacznie identyfikujących dany egzemplarz broni palnej pozbawionej cech 

użytkowych oraz uprawnioną jednostkę, która pozbawiła tę broń cech użytkowych; 

2)   jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych - wskaże rodzaje broni 

palnej, w odniesieniu do których dana jednostka będzie właściwa do wydawania 

specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem posiadanego przez tę jednostkę 

wyposażenia badawczego i doświadczenia w zakresie dotyczącym właściwego rodzaju 

broni, tak by do wydawania specyfikacji technicznej do danego rodzaju, typu i modelu 

broni była uprawniona jedna jednostka; 

3)   jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych oraz 

zatwierdzania specyfikacji technicznej co do sposobów pozbawiania cech użytkowych 

broni palnej danego rodzaju, typu i modelu - wskaże rodzaje, typy i modele broni 

palnej, w odniesieniu do których dana jednostka będzie właściwa, przy czym 

uwzględni warunki w zakresie wyposażenia technicznego tej jednostki pozwalającego 

stwierdzić, czy pozbawienie broni cech użytkowych nastąpiło zgodnie ze specyfikacją 

techniczną, oraz warunki dotyczące kwalifikacji osób wykonujących czynności 

związane bezpośrednio z potwierdzaniem pozbawienia cech użytkowych; 

4)   sposób postępowania z bronią palną przekazaną do pozbawienia cech użytkowych, 

opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech 

użytkowych przez jednostki uprawnione do: pozbawiania broni palnej cech 

użytkowych, wydawania specyfikacji technicznych oraz potwierdzania pozbawienia 

cech użytkowych - uwzględni specyfikę podejmowanych w tych jednostkach czynności 

oraz taką organizację tych czynności, w tym przechowywania broni palnej, aby dostęp 

do broni palnej był ograniczony wyłącznie do osób bezpośrednio wykonujących te 

czynności; 
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5)   stawki odpłatności za wydanie specyfikacji technicznej oraz dokonanie oceny 

zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną - 

uwzględni przeciętne koszty badań i czynności związanych z wydaniem specyfikacji 

technicznej dotyczącej danego rodzaju, typu i modelu broni palnej oraz dokonaniem 

oceny zgodności pozbawienia cech użytkowych z odpowiednią specyfikacją 

techniczną, włącznie z kosztem znakowania broni.] 

 

Art. 10a. 

1. Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub 

podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, osobom wskazanym przez te 

podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni właściwy organ Policji 

wydaje Europejską kartę broni palnej. 

2. Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat. 

3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, ważność Europejskiej karty broni palnej może 

być przedłużona na kolejny okres. 

4. Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, 

w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego 

rodzaju broni. 

5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza się informacje o: 

1)   tożsamości osoby: 

a)  posiadającej broń palną, w tym: 

-    nazwisko i imię, 

-    datę i miejsce urodzenia, 

-    adres miejsca stałego pobytu, 

b)  dopuszczonej do posiadania broni, w tym: 

-    nazwisko i imię, 

-    datę i miejsce urodzenia, 

-    nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7; 

[2)   danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni palnej, 

określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1;] 

<2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni 

palnej;> 

3)   okresie ważności Europejskiej karty broni palnej; 
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4)   celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 4; 

5)   utracie lub zbyciu broni palnej; 

6)   państwach członkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium posiadanie broni 

palnej, określone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na 

podstawie pozwolenia; 

7)   wpisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w 

szczególności pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium; 

8)   oświadczeniach, o których mowa w załączniku II lit. f dyrektywy Rady nr 

91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania 

broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w brzmieniu nadanym dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 

08.07.2008, str. 5). 

6. Europejska karta broni palnej może zawierać także informacje o: 

1)   przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i 

wywozie za granicę broni palnej oraz zaświadczeniach i zgodach, o których mowa w 

art. 34, art. 37 ust. 1 i art. 38, jak również wpisy właściwych władz innych państw 

Unii Europejskiej dotyczące zezwoleń na wwóz na terytorium tych państw lub 

przewóz przez ich terytorium broni palnej; 

2)   warunkach przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z 

zagranicy i wywozu za granicę broni palnej. 

7. Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w 

wyznaczonym do tego miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   rodzaje broni palnej odpowiadające kategoriom broni palnej określonym w 

przepisach o kontroli nabywania i posiadania broni, wydanych przez właściwy organ 

międzynarodowy, uwzględniając klasyfikację określoną w tych przepisach;] 

2)   wzór Europejskiej karty broni palnej, spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5 i 

6. 

Art. 15. 

1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 

1)   niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; 



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), lub o znacznie 

ograniczonej sprawności psychofizycznej; 

3)   wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego; 

4)   uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych; 

5)   nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego: 

a)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

b)  skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: 

-      przeciwko życiu i zdrowiu, 

-    przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 

2. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, 

stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 

lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. 

3. Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która 

zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi Policji 

orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należą do osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że mogą dysponować bronią, wydane 

przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed dniem złożenia wniosku. 

4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1-3 

obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia 

lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3, wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, 

że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 i że nie może dysponować bronią, 

lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym 

właściwy organ Policji. 

4a. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 

1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której 

mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2142 i 2245), ubiegających się lub posiadających dopuszczenie do posiadania 
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broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

5. W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba 

posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób 

wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do 

niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym i przedstawienia 

wydanych orzeczeń. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog 

zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji. 

6. Przepisy ust. 3 i 4 nie dotyczą funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 

Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, [Biura Ochrony Rządu,] 

<Służby Ochrony Państwa> Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-

Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy innych państwowych formacji 

uzbrojonych i żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów posiadają przydzieloną im broń służbową. 

7. (uchylony). 

8. Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ust. 3-5, ponosi osoba poddana 

badaniu. 

9. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanów 

chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 

2-4, wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń, rejestracji broni, biorąc pod 

uwagę uniemożliwienie wydania pozwolenia na broń lub karty rejestracyjnej broni 

pneumatycznej osobom niedającym rękojmi bezpiecznego posługiwania się bronią. 

 

Art. 16. 

1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać 

egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów 

dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą 

bronią. 

2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, 

Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, [Biura Ochrony Rządu], <Służby 
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Ochrony Państwa> Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych 

państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, 

oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję 

zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli 

zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania i 

zakres przedmiotowy egzaminu, skład komisji egzaminacyjnej oraz stawki odpłatności za 

egzamin. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej, dotyczącej znajomości 

przepisów w zakresie zgodnego z prawem posiadania i używania danej broni, oraz z 

części praktycznej, dotyczącej umiejętności posługiwania się tą bronią, a stawki 

odpłatności za egzamin powinny być zróżnicowane w zależności od celu, w jakim ma być 

wydane pozwolenie na broń. 

Art. 43a. 

1. Komendant wojewódzki Policji odmawia poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej i 

zgody przewozowej, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające cofnięcie pozwolenia na 

broń. 

2. Organem odwoławczym od decyzji komendanta wojewódzkiego Policji jest Komendant 

Główny Policji. 

[3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do przemieszczania broni między 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy 

rozdziału 5a 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, z wyłączeniem art. 

35e, art. 35g, art. 35h, art. 35i ust. 2, art. 35j, art. 35l oraz art. 35m.] 

<3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą do przemieszczania broni między 

obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio 

przepisy działu III rozdziału 3 oddziału 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o 

wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. …), z wyłączeniem art. 72, 

art. 74, art. 75, art. 76 ust. 2, art. 77, art. 78 oraz art. 80.> 
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USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050 oraz z 2018 r. poz. 

650) 

Art. 21c. 

1. Zgłoszenie zawiera: 

1)   oznaczenie podmiotu zgłaszającego, określenie adresu siedziby albo adresu miejsca 

zamieszkania; 

2)   oznaczenie podmiotu uprawnionego do odbioru produktu podwójnego zastosowania, 

określenie adresu siedziby albo adresu miejsca zamieszkania; 

3)   oznaczenie producenta i końcowego użytkownika, określenie adresu siedziby albo 

adresu miejsca zamieszkania; 

4)   określenie produktu podwójnego zastosowania, który będzie przedmiotem przywozu 

lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego opis, 

określenie ilości i wartości; 

5)   informację o sposobie wykorzystania produktu podwójnego zastosowania przez 

końcowego użytkownika; 

6)   określenie kraju końcowego przeznaczenia; 

7)   oświadczenie, że podmiot podejmie niezbędne działania, aby produkt, o którym mowa 

w zgłoszeniu, dotarł do końcowego użytkownika. 

2. Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obowiązany powiadamiać organ monitorujący o każdej zmianie danych, o których mowa 

w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia jej powstania. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do nabywcy w przypadku przeniesienia na niego 

prawa własności produktu podwójnego zastosowania określonego w zgłoszeniu. 

[4. W przypadku przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej towarów i technologii związanych z ochroną informacji niejawnych podmiot 

zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obowiązany dołączyć do zgłoszenia kopię koncesji na wykonywanie działalności w 

zakresie obrotu towarami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o 

której mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
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amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 290), o ile jest wymagana.] 

<4. W przypadku przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej towarów i technologii związanych z ochroną informacji 

niejawnych podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dołączyć do zgłoszenia kopię koncesji na 

wykonywanie działalności w zakresie obrotu towarami i technologiami o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o której mowa w ustawie z dnia 16 maja 

2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. …), o ile jest wymagana.> 

5. W przypadku braków formalnych zgłoszenia organ monitorujący wzywa podmiot 

zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek 

podmiotu zamieszkującego albo mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej złożony przed jego upływem. 

7. W przypadku nieusunięcia braków formalnych zgłoszenia w terminie, o którym mowa w 

ust. 5 lub 6, organ monitorujący uznaje to zgłoszenie za niedokonane. 

8. Do dokumentu załączonego do zgłoszenia sporządzonego w języku obcym należy dołączyć 

tłumaczenie tego dokumentu na język polski. 

9. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia, mając na 

względzie dane, o których mowa w ust. 1, oraz rodzaje produktów podlegających 

przywozowi lub transferowi wewnątrzunijnemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 21g. 

1. Świadectwo wiarygodności odbiorcy wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, o którym 

mowa w art. 21e. 

2. Wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy zawiera: 

1)   dane identyfikujące odbiorcę; 

2)   oświadczenie o strukturze kapitałowej i powiązaniach kapitałowych odbiorcy; 

[3)   numer koncesji na obrót uzbrojeniem, o której mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 

2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
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materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.] 

<3) numer koncesji na obrót uzbrojeniem, o której mowa w ustawie z dnia 16 maja 

2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i 

obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.> 

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie 

świadectwa wiarygodności odbiorcy, mając na uwadze dane, o których mowa w ust. 2, 

oraz rodzaje uzbrojenia. 

 

 

 

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

cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i 60) 

 

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, Służba Ochrony Państwa, Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną, 

Służbę Celno-Skarbową 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 7 

lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych 
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operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1802). 

[5. Przepisów ustawy, z wyjątkiem art. 6, art. 9 ust. 9, art. 27 ust. 2, art. 37-41, art. 63 i art. 

64, nie stosuje się do amunicji.] 

<5. Przepisów ustawy, z wyjątkiem art. 9 ust. 9, nie stosuje się do amunicji.> 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

[1)   amunicji - należy przez to rozumieć naboje wyposażone lub niewyposażone w materiały 

wybuchowe miotające pociski oraz ślepą amunicję, wykorzystywane w broni palnej i w 

broni artyleryjskiej przeznaczonej do użytku cywilnego;] 

2)   bezpieczeństwie - należy przez to rozumieć zapobieganie wypadkom, a jeżeli mają one 

miejsce - ograniczanie ich skutków; 

3)   dokumencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych - 

należy przez to rozumieć dokument, o którym mowa w decyzji Komisji Europejskiej 

2004/388/WE z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego 

przemieszczenia materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004, z późn. 

zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 135); 

4)   dystrybutorze - należy przez to rozumieć osobę fizyczną albo prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w łańcuchu dostaw, 

niebędącą producentem ani importerem, która udostępnia materiały wybuchowe 

przeznaczone do użytku cywilnego, w tym wyroby pirotechniczne, na rynku; 

5)   grupach zgodności - należy przez to rozumieć oznaczone literowo grupy zgodności 

materiałów i przedmiotów wybuchowych, określone w załączniku A; 

6)   importerze - należy przez to rozumieć: 

a)  osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania albo 

b)  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

mającą siedzibę 

- na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która 

wprowadza do obrotu materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego, w tym 

wyrób pirotechniczny, pochodzący z państwa trzeciego; 
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7)    jednostkach naukowych - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 7 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245); 

8)   klasach materiałów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć grupy materiałów i 

przedmiotów niebezpiecznych wydzielone na podstawie dominującego zagrożenia, 

określone w załączniku A; 

9)   kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy składający 

się z podklasy i litery grupy zgodności materiału i przedmiotu wybuchowego; 

10)  Konwencji - należy przez to rozumieć Konwencję w sprawie znakowania plastycznych 

materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisaną w Montrealu dnia 1 marca 

1991 r. (Dz. U. z 2007 r. poz. 948); 

11)  materiałach wybuchowych - należy przez to rozumieć substancje chemiczne stałe lub 

ciekłe albo mieszaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o 

takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w 

otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, zaliczane 

do klasy 1, o których mowa w załączniku A; 

12)  normie zharmonizowanej - należy przez to rozumieć normę zharmonizowaną w 

rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, 

zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 

2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 

87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 

316 z 14.11.2012, str. 12), której tytuł i numer zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej; 

13)  ocenie zgodności - należy przez to rozumieć proces wykazujący, że zostały spełnione 

wymagania bezpieczeństwa dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego albo wyrobów pirotechnicznych; 

14)  oczyszczaniu terenów - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą obejmującą 

poszukiwanie materiałów wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie albo 

unieszkodliwienie znalezionych materiałów wybuchowych na lądzie lub wodach 

śródlądowych, lub obszarach morskich; 

15)  odbiorcy - należy przez to rozumieć: 
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a)  osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania albo 

b)  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

mającą siedzibę 

[- na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która odbiera 

materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, w tym amunicję, z 

wyłączeniem wyrobów pirotechnicznych;] 

<– na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

która odbiera materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, 

z wyłączeniem wyrobów pirotechnicznych;> 

16)  odzyskaniu - należy przez to rozumieć doprowadzenie do zwrotu materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, w tym wyrobu pirotechnicznego, 

który został udostępniony użytkownikowi końcowemu; 

17)  organach nadzoru rynku - należy przez to rozumieć organy nadzoru rynku w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; 

18)   osobie zagranicznej - należy przez to rozumieć osobę zagraniczną w rozumieniu ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych 

osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 649 i 1293); 

19)  oznakowaniu CE - należy przez to rozumieć oznakowanie CE w rozumieniu art. 2 pkt 20 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 

ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 

339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej "rozporządzeniem (WE) 

nr 765/2008"; 

20)  plastycznych materiałach wybuchowych - należy przez to rozumieć materiały 

wybuchowe w giętkiej lub elastycznej prasowanej postaci, których opis jest 

przedstawiony w części 1 ust. 1 "Opis materiałów wybuchowych" załącznika 

technicznego do Konwencji; 
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21)  podklasach materiałów i przedmiotów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć 

wydzielone w klasie 1 materiałów niebezpiecznych podklasy materiałów i przedmiotów 

wybuchowych o podobnym zachowaniu się przy spalaniu, deflagracji lub detonacji, 

określone w załączniku A; 

22)  podmiotach gospodarczych - należy przez to rozumieć w przypadku: 

a)  materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - producenta, 

upoważnionego przedstawiciela, importera, dystrybutora oraz osobę fizyczną albo 

prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która 

zajmuje się magazynowaniem, używaniem, przemieszczaniem, przywozem, wywozem 

lub handlem takimi materiałami lub wyrobami zawierającymi takie materiały, 

b)  wyrobów pirotechnicznych - producenta, importera oraz dystrybutora; 

23)  producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną albo prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza materiały wybuchowe 

przeznaczone do użytku cywilnego, w tym wyroby pirotechniczne, albo dla której te 

materiały lub wyroby zaprojektowano lub wytworzono i która oferuje je pod własną 

nazwą lub znakiem towarowym albo która wykorzystuje wytworzone materiały 

wybuchowe metodą in situ; 

24)   przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 

1633 i 2212); 

25)   przedsiębiorcy zagranicznym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę zagranicznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców 

zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

[26)  przemieszczaniu - należy przez to rozumieć każde rzeczywiste przekazanie materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym amunicji, z wyłączeniem 

wyrobów pirotechnicznych, w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem 

przekazania w obrębie jednej i tej samej lokalizacji;] 

<26) przemieszczaniu – należy przez to rozumieć każde rzeczywiste przekazanie 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, z wyłączeniem 

wyrobów pirotechnicznych, w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej, 
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państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, 

z wyjątkiem przekazania w obrębie jednej i tej samej lokalizacji;> 

27)  udostępnieniu na rynku - należy przez to rozumieć dostarczenie w ramach działalności 

gospodarczej, odpłatnie lub nieodpłatnie, materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego, w tym wyrobu pirotechnicznego, w celu dystrybucji lub używania na 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej; 

28)  umowie ADR - należy przez to rozumieć Umowę europejską dotyczącą 

międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną 

w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119 oraz z 2018 r. poz. 135); 

29)  unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym - należy przez to rozumieć prawodawstwo, o 

którym mowa w art. 2 pkt 21 rozporządzenia (WE) nr 765/2008; 

30)  upoważnionym przedstawicielu - należy przez to rozumieć: 

a)  osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania albo 

b)  osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 

mającą siedzibę 

- na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającą 

pisemne pełnomocnictwo od producenta materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego do działania w jego imieniu w określonym zakresie; 

31)  używaniu - należy przez to rozumieć prowadzenie przez przedsiębiorców i jednostki 

naukowe wszelkich prac związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym wyrobów pirotechnicznych; 

32)  wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć udostępnienie materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego lub wyrobu pirotechnicznego po raz 

pierwszy na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej; 
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33)  wycofaniu z obrotu - należy przez to rozumieć działanie, którego celem jest zapobieżenie 

udostępnieniu materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, w tym 

wyrobu pirotechnicznego, na rynku w danym łańcuchu dostaw; 

34)  wymaganiach bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć wymagania w zakresie cech 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów 

pirotechnicznych, zasad ich projektowania i wytwarzania, a także właściwości 

użytkowych; 

35)  wyrobach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć każdy wyrób zawierający 

materiały pirotechniczne, które są jedną z odmian materiałów wybuchowych, będące 

materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania ciepła, światła, 

dźwięku, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów w wyniku samopodtrzymującej, 

egzotermicznej reakcji chemicznej; 

36)  wyrobach pirotechnicznych do pojazdów - należy przez to rozumieć wyroby 

pirotechniczne będące elementami urządzeń bezpieczeństwa stosowanych w pojazdach, 

zawierających wyroby pirotechniczne wykorzystywane do uruchamiania tych lub innych 

urządzeń bezpieczeństwa; 

37)  wyrobach pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego - należy przez to 

rozumieć wyroby pirotechniczne przeznaczone do wykorzystania na scenie wewnątrz lub 

na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej i telewizyjnej lub do podobnego 

użytku; 

38)  wyrobach pirotechnicznych widowiskowych - należy przez to rozumieć wyroby 

pirotechniczne przeznaczone do celów rozrywkowych; 

39)  wytwarzaniu materiałów wybuchowych metodą in situ - należy przez to rozumieć 

wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez 

przedsiębiorców na potrzeby własne dokonywane w miejscu użycia tych materiałów z 

przeznaczeniem do użycia bezpośrednio po wytworzeniu; 

40)  zabezpieczeniu - należy przez to rozumieć użycie środków zapobiegających 

wykorzystaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

niezgodnie z prawem lub w sposób zagrażający porządkowi publicznemu; 

41)  załączniku A - należy przez to rozumieć załącznik A do umowy ADR; 

42)  znakowaniu plastycznych materiałów wybuchowych - należy przez to rozumieć 

równomierne rozmieszczenie w plastycznym materiale wybuchowym materiału 

znakującego rozumianego jako jedna z substancji wymienionych w części 2 "Materiały 



- 19 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

znakujące" załącznika technicznego do Konwencji i dodanego w ilości wskazanej w tej 

części załącznika technicznego. 

Art. 4. 

1. W rozumieniu ustawy materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego 

są: 

1)   substancje i wyroby, które w toku procedury klasyfikacyjnej, o której mowa w 

załączniku A, zostały zaliczone do klasy 1 materiałów niebezpiecznych, 

2)   materiały wybuchowe w stanie niewybuchowym ujęte w klasie 4.1 materiałów 

niebezpiecznych, wymienione w załączniku A, jeżeli przez wysuszenie lub przemycie 

mogą być im przywrócone właściwości wybuchowe, 

3)   przedmioty ratownicze ujęte w klasie 9 materiałów niebezpiecznych, wymienione w 

załączniku A, jeżeli zawierają materiały i przedmioty wybuchowe zaliczone do klasy 1 

materiałów niebezpiecznych 

- jeżeli są przeznaczone do celów cywilnych. 

2. Materiał, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że może mieć właściwości 

wybuchowe, lub wyrób wypełniony tym materiałem do czasu przeprowadzenia badań 

klasyfikacyjnych przez jednostki, o których mowa w ust. 3, uważa się za zaklasyfikowany 

wstępnie jako materiał wybuchowy. 

[3. Klasyfikacji substancji lub wyrobu jako materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego oraz nadania mu kodu klasyfikacyjnego dokonują jednostki 

organizacyjne upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na 

podstawie art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym 

towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 1671, z późn. zm.)
(2)

, do prowadzenia badań, 

klasyfikacji oraz określania warunków dopuszczania do przewozu materiałów 

niebezpiecznych klas 1, 4.1 i 9, wymienionych w załączniku A.] 

<3. Klasyfikacji substancji lub wyrobu jako materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego oraz nadania mu kodu klasyfikacyjnego dokonują jednostki 

organizacyjne upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na 

podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, 534 i 730), do prowadzenia badań, 

klasyfikacji oraz określania warunków dopuszczania do przewozu materiałów 

niebezpiecznych klas 1, 4.1 i 9, wymienionych w załączniku A.> 
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[Art. 6. 

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na nabywanie oraz przechowywanie amunicji 

określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651, 730 i 2244).] 

 

[Art. 7. 

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego określają przepisy 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037).] 

 

<Art. 7. 

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego określają przepisy 

ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. …).> 

 

Art. 7a. 

[1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego przechowuje się w 

pomieszczeniach spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 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, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego przechowuje się 

w pomieszczeniach spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.> 

2. Do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w 

związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 2, 
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stosuje się przepisy art. 115 oraz przepisy wydane na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z 

późn. zm.). 

Art. 9. 

1. Nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ wymaga 

uzyskania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów 

wybuchowych metodą in situ, zwanego dalej "pozwoleniem". 

1a. Zmiana zakresu pozwolenia wymaga uzyskania nowego pozwolenia. 

2. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie 

wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz 

pkt 3 lit. a. 

3. Przedsiębiorca może nabywać i przechowywać materiały wybuchowe przeznaczone do 

użytku cywilnego bez uzyskania pozwolenia lub ich używać, jeżeli: 

1)   posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót tymi 

materiałami; 

2)   rodzaj nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego odpowiada rodzajowi materiałów wybuchowych 

określonych w koncesji; 

[3)   posiada pomieszczenia magazynowe spełniające wymagania określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 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;] 

<3) posiada pomieszczenia spełniające wymagania określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym;> 

4)   zatrudnia osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19, w zakresie 

dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 
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3a. Przedsiębiorca może wytwarzać materiały wybuchowe metodą in situ bez uzyskania 

pozwolenia, jeżeli posiada koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub obrót 

tymi materiałami i zatrudnia osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19, w 

zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

4. O terminie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie nabywania, przechowywania lub 

używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o której mowa 

w ust. 3, przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę właściwego ze 

względu na siedzibę przedsiębiorcy. 

5. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca dołącza opinię potwierdzającą 

możliwość spełnienia warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 18 ust. 

1 pkt 5. Opinia powinna zawierać ocenę bezpieczeństwa procesów technologicznych 

przewidywanych do realizacji oraz występujących w tych procesach surowców, 

produktów i gotowych wyrobów, a także ocenę bezpieczeństwa urządzeń 

technologicznych. 

6. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie nabywania, 

przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, o której mowa w ust. 3, jest obowiązany spełniać wymagania określone w art. 

18 ust. 1 pkt 1 i 3-8. 

7. Przedsiębiorca posiadający pozwolenie, uznając za zbędne posiadane materiały 

wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, może je zbyć przedsiębiorcy 

posiadającemu pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych lub 

obrót tymi materiałami po uzyskaniu na ich zbycie zgody wojewody właściwego ze 

względu na swoją siedzibę lub dyrektora okręgowego urzędu górniczego, o którym mowa 

w art. 164 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, 

właściwego ze względu na siedzibę zakładu górniczego albo zakładu wykonującego 

roboty geologiczne, a dla przedsiębiorców wykonujących powierzone im roboty strzałowe 

w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne - właściwego 

ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, zwanego dalej "dyrektorem okręgowego urzędu 

górniczego", wyrażonej w drodze decyzji. 

8. (uchylony). 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji, dla potrzeb obrotu 
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materiałami wybuchowymi i ich kontroli, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 

użytkowników. 

Art. 15. 

1. Pozwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1, zawiera: 

1)   datę i podstawę prawną jego wydania; 

2)   oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

[3)   określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, a także zakresu prac, do jakich będą one używane; 

4)    określenie rodzajów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

lub wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ, przez podanie ich nazw 

przewozowych i numerów rozpoznawczych ustalonych przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych oraz kodów klasyfikacyjnych, określonych w załączniku A;] 

<3) określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, zakresu prac, do jakich będą one używane, a także szczegółowych 

warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu tych prac; 

4) określenie rodzajów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego lub wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ, przez 

podanie ich nazw handlowych i numerów rozpoznawczych ustalonych przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodów klasyfikacyjnych, określonych 

w załączniku A;> 

5)   określenie miejsca ich przechowywania. 

2. Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony. 

2a. Przedsiębiorca i kierownik jednostki naukowej są obowiązani zawiadomić organ, który 

wydał pozwolenie, o zmianie danych zawartych w pozwoleniu, w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia tych zmian. 

2b. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organ dokonuje zmiany 

pozwolenia. 

3. Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). 

 

Art. 18. 

1. Przedsiębiorca, kierownik jednostki naukowej, którym wydano pozwolenie, są obowiązani: 
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1)   przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania 

terenów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1d; 

2)   przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu; 

3)   zapewnić stały nadzór nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego; 

4)   dysponować obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac 

prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń, z 

zastrzeżeniem ust. 1a; 

[5)   zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania 

terenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 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 albo wydanych na podstawie art. 21 ust. 4; 

6)    prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i 

zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub 

znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów wraz ze wskazaniem 

nazwy producenta oraz kodu alfanumerycznego, w rozumieniu art. 23a 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, tego materiału;] 

<5) zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych znalezionych podczas 

oczyszczania terenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o 

wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo wydanych na podstawie art. 21 

ust. 4; 
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6) prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wraz ze 

wskazaniem nazwy producenta oraz alfanumerycznego kodu, w rozumieniu art. 

62va ust. 2, lub znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów ze 

wskazaniem nazwy producenta oraz alfanumerycznego kodu, o ile występuje;> 

7)   na bieżąco oceniać i dokumentować stopień ryzyka związanego z prowadzeniem prac 

przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także 

posiadać dokumentację obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt 4; 

8)   przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7, przez co najmniej 10 lat, 

licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została 

dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności 

gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów. 

1a. Przedsiębiorca nieposiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4, dołącza oświadczenie o nieposiadaniu tych obiektów, z 

wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 9 ust. 3. 

1b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub 

używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego bez prawa ich 

magazynowania. 

[1c. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego nabywane, przemieszczane, 

przechowywane lub używane w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o 

której mowa w art. 10 ust. 2, ewidencjonuje się zgodnie z przepisami art. 115 oraz 

przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - 

Prawo geologiczne i górnicze.] 

<1c. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego nabywane, 

przechowywane lub używane w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, 

o której mowa w art. 10 ust. 2, ewidencjonuje się zgodnie z przepisami art. 115 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 

868) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 2 tej ustawy.> 

1d. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 

określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów 
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wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów 

w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej innej niż określona w art. 10 ust. 2 

oraz wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące prowadzenia tych prac, biorąc pod 

uwagę zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, z 

uwzględnieniem zróżnicowania charakteru wykonywanych prac i właściwości używanych 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i postać 

prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, a także wzór tej ewidencji, 

uwzględniając konieczność zapewnienia: 

[1)   pełnej rejestracji materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych, a także 

materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów;] 

<1) pełnej rejestracji materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych, a także materiałów 

wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów;> 

2)   identyfikacji i identyfikowalności materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego. 

Art. 20. 

1. Osoba, o której mowa w art. 19, jest obowiązana odbyć szkolenie i zdać egzamin przed 

komisją kwalifikacyjną. Osoba, która zdała egzamin, otrzymuje zaświadczenie 

potwierdzające jej przygotowanie zawodowe. 

1a. Przed odbyciem szkolenia i przystąpieniem do egzaminu osoba, której przedsiębiorca albo 

kierownik jednostki naukowej umożliwia dostęp do wyrobów pirotechnicznych w 

związku z realizacją publicznych pokazów pirotechnicznych o charakterze imprez 

masowych, jest obowiązana potwierdzić swoją praktykę zawodową w zakresie realizacji 

tych pokazów. 

2. Członków komisji kwalifikacyjnej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 

gospodarki. 

3. Za przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu pobierana jest opłata. 

4. Opłatę wnosi pracodawca kierujący osobę, o której mowa w art. 19, na szkolenie, o którym 

mowa w ust. 1. 
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5. Opłata, o której mowa w ust. 3, powinna zapewnić pokrycie kosztów przeprowadzania 

szkolenia oraz egzaminu. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   wysokość opłaty, o której mowa w ust. 3; 

2)   rodzaje dokumentów potwierdzających praktykę zawodową, o której mowa w ust. 1a; 

3)   zakres i program szkolenia; 

4)   zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu oraz wzory zaświadczeń potwierdzających 

przygotowanie zawodowe; 

5)   podmioty upoważnione do prowadzenia szkolenia. 

W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności zróżnicowany charakter szkolenia, 

biorąc pod uwagę charakter i rodzaj wykonywanej pracy. 

6a. Zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe, o których mowa w ust. 1, są 

ważne przez 5 lat, po upływie których osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego są obowiązane odbyć ponownie szkolenie i zdać 

egzamin. 

[7. Przepisów art. 19 pkt 2 nie stosuje się do osób, które posiadają kwalifikacje określone w 

ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze.] 

<7. Przepisów art. 19 pkt 2 nie stosuje się do osób, które posiadają kwalifikacje 

określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.> 

 

Art. 24. 

1. Przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego między 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej, państwami członkowskimi Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i Konfederacją Szwajcarską wymaga uzyskania przez odbiorcę zgody 

ministra właściwego do spraw gospodarki. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje zgodę na okres 1 roku, na wniosek: 

1)   przedsiębiorcy albo kierownika jednostki naukowej - w formie decyzji, której 

integralną część stanowi dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania 

materiałów wybuchowych; 

2)   osoby zagranicznej albo przedsiębiorcy zagranicznego - w formie decyzji oraz 

akceptacji na dokumencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów 
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wybuchowych wydanym osobie zagranicznej albo przedsiębiorcy zagranicznemu 

przez właściwe władze kraju odbiorcy. 

3. Kopię zgody, o której mowa w ust. 1, związanej z przemieszczaniem przez granicę 

państwową, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komendantowi 

Głównemu Straży Granicznej. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę odbiorcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w 

państwie siedziby albo zamieszkania, adres jego siedziby albo miejsca zamieszkania 

oraz jego dane kontaktowe wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu; 

2)   nazwę dostawcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w 

państwie siedziby albo zamieszkania, adres jego siedziby albo miejsca zamieszkania 

oraz jego dane kontaktowe; 

3)   informację, że odbiorca posiada: 

[a)  pozwolenie albo koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót 

tymi materiałami - w przypadku przedsiębiorcy albo kierownika jednostki 

naukowej albo] 

<a) koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót tymi 

materiałami – w przypadku przedsiębiorcy albo jednostki naukowej albo> 

b)  dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych - 

w przypadku osoby zagranicznej albo przedsiębiorcy zagranicznego; 

4)   nazwę producenta oraz ilość przemieszczanych materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz sposób ich zabezpieczenia; 

5)   rodzaj przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego przez podanie nazw handlowych, numerów rozpoznawczych ustalonych 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodów klasyfikacyjnych określonych 

w załączniku A; 

6)   informacje o zgodności materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa stosowanymi przy wprowadzaniu ich do 

obrotu; 

7)   określenie środka transportu i trasy przemieszczania materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego przez wskazanie miejsca wyjazdu i miejsca 
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przybycia oraz punktów wyjazdu i wjazdu do państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

8)   daty wjazdu i wyjazdu - jeżeli są znane. 

 

Art. 25. 

Do wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2, należy dołączyć: 

[1)   w przypadku gdy odbiorca jest przedsiębiorcą albo jednostką naukową - kopię 

pozwolenia albo koncesji na wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego albo obrót tymi materiałami;] 

<1) w przypadku gdy odbiorcą jest przedsiębiorca albo jednostka naukowa – kopię 

koncesji na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót tymi materiałami;> 

2)   w przypadku gdy odbiorca jest osobą zagraniczną albo przedsiębiorcą zagranicznym - 

dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych wydany 

w państwie jego siedziby albo miejsca zamieszkania; 

[3)   kopię deklaracji zgodności dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego.] 

<3) kopię deklaracji zgodności dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego wraz z jej tłumaczeniem dokonanym z języka obcego na język polski przez 

tłumacza przysięgłego.> 

Art. 27. 

1. Zgoda, o której mowa w art. 24 ust. 1, jest wydawana po pozytywnym zweryfikowaniu 

wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 2, oraz dokumentów określonych w art. 25. 

[2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego oraz wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji, 

uwzględniając obowiązek zawarcia w nim odpowiednio elementów, o których mowa w art. 

24 ust. 4 lub w art. 37 ust. 4, oraz mając na celu kompletność zawartych we wniosku 

informacji, ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.] 

<2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim 
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elementów, o których mowa w art. 24 ust. 4, a także mając na celu kompletność 

zawartych we wniosku informacji oraz ujednolicenie i ułatwienie poprawnego 

sporządzenia wniosku.> 

Art. 28. 

W decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 2, określa się: 

1)   nazwę odbiorcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jego 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w państwie 

siedziby albo zamieszkania, adres jego siedziby albo miejsca zamieszkania oraz jego dane 

kontaktowe wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu; 

2)   nazwę dostawcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jego 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w państwie 

siedziby albo zamieszkania, adres jego siedziby albo miejsca zamieszkania oraz jego dane 

kontaktowe; 

3)   informację, że odbiorca posiada: 

[a)  pozwolenie albo koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót tymi 

materiałami - w przypadku przedsiębiorcy albo kierownika jednostki naukowej albo] 

<a) koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót tymi materiałami 

–w przypadku przedsiębiorcy albo jednostki naukowej albo> 

b)  dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych - w 

przypadku osoby zagranicznej albo przedsiębiorcy zagranicznego; 

4)   nazwę producenta oraz ilość przemieszczanych materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, oraz sposób ich zabezpieczenia; 

5)   rodzaj przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego przez podanie nazw handlowych, numerów rozpoznawczych ustalonych przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodów klasyfikacyjnych określonych w 

załączniku A; 

6)   informacje o zgodności materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

z wymaganiami bezpieczeństwa stosowanymi przy wprowadzaniu ich do obrotu; 

7)   określenie środka transportu i trasy przemieszczania materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego przez wskazanie miejsca wyjazdu i miejsca 

przybycia oraz punktów wyjazdu i wjazdu do państw członkowskich Unii Europejskiej, 

państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej; 
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8)   daty wjazdu i wyjazdu - jeżeli są znane. 

 

Art. 29. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia wydania zgody, o której mowa w art. 24 

ust. 1, jeżeli: 

1)   wniosek, o którym mowa w art. 24 ust. 2, lub dokumenty, o których mowa w art. 25, 

nie zostały pozytywnie zweryfikowane; 

2)   uzyska informacje od właściwych organów o stwarzaniu przez wnioskodawcę 

zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub 

środowiska. 

2. Zgodę, o której mowa w art. 24 ust. 1, cofa się jeżeli: 

[1)   zostało cofnięte pozwolenie lub koncesja na wytwarzanie materiałów wybuchowych 

lub obrót tymi materiałami albo został cofnięty dokument wewnątrzwspólnotowego 

przemieszczania materiałów wybuchowych;] 

<1) została cofnięta koncesja na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót 

tymi materiałami albo został cofnięty dokument wewnątrzwspólnotowego 

przemieszczania materiałów wybuchowych;> 

2)   uzyskano od właściwych organów informacje o stwarzaniu przez wnioskodawcę 

zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub 

środowiska. 

3. Odmowa wydania zgody albo jej cofnięcie wymaga uzasadnienia. 

4. Do postępowania w sprawie wydania, odmowy albo cofnięcia zgody stosuje się przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki cofa 

wszystkie udzielone zgody, o których mowa w art. 24 ust. 1. 

6. W przypadku gdy minister właściwy do spraw gospodarki cofa zgodę, o której mowa w art. 

24 ust. 1, z uwagi na stworzenie przez wnioskodawcę zagrożenia dla obronności, 

bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub środowiska, informuje Komisję 

Europejską. 

<Art. 35a. 

Przemieszczane przez przedsiębiorcę albo jednostkę naukową materiały wybuchowe 

przeznaczone do użytku cywilnego podlegają ewidencjonowaniu na podstawie art. 59 

ust. 1–4 i 6 ustawy z dnia …. o wykonywaniu działalności w zakresie wytwarzania i 
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obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 59 ust. 7 tej ustawy.> 

[Art. 37. 

1. Przedsiębiorca przemieszczający amunicję przez granicę państwową, przed dokonaniem 

przemieszczenia, jest obowiązany uzyskać zgodę na przemieszczenie tej amunicji wydaną 

przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którego amunicja 

ma być przemieszczona. 

2. W przypadku gdy amunicja znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem 

właściwym do wydania zgody jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

3. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek przedsiębiorcy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1)   oznaczenie przedsiębiorcy sprzedającego lub przemieszczającego, kupującego lub 

będącego odbiorcą amunicji lub, w stosownych przypadkach, właściciela tej amunicji 

wraz ze wskazaniem ich adresu siedziby albo miejsca zamieszkania; 

2)   wskazanie adresu miejsca, do którego amunicja ma być przemieszczona; 

3)   określenie ilości amunicji, która ma być przemieszczona, oraz sposobu jej 

zabezpieczenia; 

4)   określenie rodzaju amunicji, która ma być przemieszczona, przez podanie numeru 

rozpoznawczego ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodu 

klasyfikacyjnego określonego w załączniku A, a także informacje o kontroli 

przeprowadzonej zgodnie z umowami międzynarodowymi o wzajemnym uznawaniu 

znaków kontrolnych broni małokalibrowej; 

5)   określenie środka transportu i trasy przemieszczania amunicji przez wskazanie 

miejsca wyjazdu oraz punktów wyjazdu oraz wjazdu do państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 

Szwajcarskiej; 

6)   datę wysyłki i datę przybycia - jeżeli są znane. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć: 
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1)   kopię wydanej dla wnioskodawcy koncesji na wytwarzanie i obrót odpowiednimi 

rodzajami amunicji; 

2)   kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie odbiorcy amunicji do obrotu 

odpowiednimi rodzajami amunicji, wydanego na podstawie przepisów 

obowiązujących w państwie jego siedziby albo miejsca zamieszkania. 

6. 
(5)

 Wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z załącznikami może być złożony za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje zgodę, o której mowa w ust. 1, po 

pozytywnym zweryfikowaniu wniosku oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5. 

8. Zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać dane określone w ust. 4 oraz informacje 

o dokumentach, o których mowa w ust. 5. 

 

Art. 38. 

1. Zgodę, o której mowa w art. 37 ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje na 

okres 3 lat w formie decyzji. 

2. Przepisy art. 29-31 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 39. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 

amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga 

uzyskania jego zgody i może następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez 

właściwy organ państwa, na którego terenie ta amunicja znajduje się, uwzględniając 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje właściwym organom: 

1)   państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, na terytorium którego dokonano 

przemieszczenia amunicji, wszystkie użyteczne informacje związane z tym 

przemieszczeniem; 

2)   państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 
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Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej informacje określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 1. 

Art. 40. 

Minister właściwy do spraw gospodarki informuje o wydanych zgodach dotyczących 

przemieszczania amunicji właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, do którego 

będzie ona przemieszczona, lub państwa, przez terytorium którego amunicja będzie 

przemieszczona tranzytem, najpóźniej z chwilą rozpoczęcia przemieszczania amunicji. 

 

Art. 41. 

Przepis art. 34 stosuje się odpowiednio do przemieszczania amunicji.] 

 

 

[Art. 62v. 

1. Producent materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, z wyjątkiem 

wytwarzanego materiału wybuchowego metodą in situ, jest obowiązany do: 

1)   zapewnienia, że materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego został 

zaprojektowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa; 

2)   sporządzenia dokumentacji technicznej materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego; 

3)   zlecenia jednostce notyfikowanej przeprowadzenia procedury oceny zgodności 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2g ust. 1; 

4)   w przypadku wykazania zgodności materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa, sporządzenia deklaracji zgodności i 

umieszczenia na tym materiale: 

a)  oznakowania CE w sposób widoczny, czytelny i trwały, 

b)  numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie 

kontroli produkcji umieszczonego za oznakowaniem CE według wskazań tej 

jednostki, jeżeli numeru identyfikacyjnego nie umieściła wcześniej sama jednostka 

notyfikowana, 

c)  w stosownych przypadkach znaków wskazujących na szczególne zagrożenie lub 

zastosowanie materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego; 
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5)   w przypadku gdy umieszczenie oznakowania, numeru lub znaków, o których mowa w 

pkt 4, nie jest możliwe ze względu na wielkość, kształt lub charakter materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, umieszczenia oznakowania, 

numeru lub znaków na opakowaniu jednostkowym lub na dokumentach 

towarzyszących; 

6)   umieszczenia na materiale wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego lub na 

jego opakowaniu jednoznacznego oznaczenia w rozumieniu art. 23a 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; 

7)   w przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego o niskim 

stopniu zagrożenia, zamiast jednoznacznego oznaczenia w rozumieniu art. 23a 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, umieszczenia na materiale, a 

jeżeli nie jest to możliwe, na opakowaniu lub dokumentach towarzyszących, nazwy 

typu, numeru partii lub serii, lub innej informacji umożliwiającej identyfikację 

materiału oraz swojej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego 

znaku towarowego, o ile taki posiada, i adresu siedziby albo miejsca zamieszkania; 

dane kontaktowe są podawane w języku polskim; 

8)   w przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

transportowanych i dostarczanych bez opakowania lub na ciężarówkach z 

zamontowanymi pompami w celu bezpośredniego wyładowania do otworu 

strzałowego - umieszczenia na dokumentach towarzyszących oznakowania CE; 

9)   znakowania plastycznych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego, z tym że znakowaniu nie podlegają plastyczne materiały wybuchowe 

przechowywane lub stosowane w sposób określony w części 1 ust. II lit. a-c załącznika 

technicznego do Konwencji; 

10)  dołączenia do materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego 

instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa, sporządzonych w 

jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim; 

11)  stosowania procedury mającej na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej 

materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego z wymaganiami 
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bezpieczeństwa, w tym również w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie i 

cechach charakterystycznych materiału, a także zmian w normach zharmonizowanych 

lub innych dokumentach określających wymagania techniczne, w odniesieniu do 

których jest deklarowana zgodność tego materiału; 

12)  przechowywania dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 2, oraz deklaracji 

zgodności, przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego; 

13)  w przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego jest niezgodny z wymaganiami ustawy, lub 

powzięcia wątpliwości w tym zakresie, niezwłocznego podjęcia środków naprawczych 

w celu zapewnienia zgodności tego materiału lub jego wycofania z obrotu, lub 

odzyskania, stosownie do okoliczności; 

14)  niezwłocznego informowania organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc 

ust. 4, a także organów nadzoru rynku w pozostałych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 

Szwajcarskiej, w których materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego 

został udostępniony, o materiałach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

przez podawanie szczegółowych informacji, w szczególności o niezgodności tych 

materiałów z wymaganiami ustawy oraz o podjętych środkach naprawczych; 

15)  udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku polskim, 

koniecznych do wykazania zgodności materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego z wymaganiami ustawy oraz współpracy z tymi organami we 

wszelkich działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza ten 

materiał. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11, producent materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego wykonuje przed wprowadzeniem tego materiału do 

obrotu. 

3. Producent wytwarzanego materiału wybuchowego metodą in situ jest obowiązany do: 

1)   zapewnienia, że wytwarzany materiał wybuchowy metodą in situ będzie wytwarzany 

zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa; 
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2)   sporządzenia dokumentacji technicznej wytwarzanego materiału wybuchowego 

metodą in situ; 

3)   zlecenia jednostce notyfikowanej przeprowadzenia procedury oceny zgodności 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2g ust. 1; 

4)   w przypadku wykazania zgodności wytwarzanego materiału wybuchowego metodą in 

situ z wymaganiami bezpieczeństwa, sporządzenia deklaracji zgodności i umieszczenia 

oznakowania CE na dokumentach towarzyszących; 

5)   sporządzenia w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim instrukcji 

obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa, uwzględniających specyfikę 

wytwarzanego materiału wybuchowego metodą in situ; 

6)   przechowywania dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 2, oraz deklaracji 

zgodności, przez okres 10 lat od dnia wytworzenia materiału wybuchowego metodą in 

situ; 

7)   udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku polskim, 

koniecznych do wykazania zgodności wytwarzanego materiału wybuchowego metodą 

in situ z wymaganiami ustawy. 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, producent wytwarzanego materiału 

wybuchowego metodą in situ wykonuje przed wytworzeniem tego materiału.] 

 

<Art. 62v. 

1. Producent materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, z 

wyjątkiem wytwarzanego materiału wybuchowego metodą in situ, jest obowiązany 

do: 

1) zapewnienia, że materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego został 

zaprojektowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa; 

2) sporządzenia dokumentacji technicznej materiału wybuchowego przeznaczonego 

do użytku cywilnego; 

3) zlecenia jednostce notyfikowanej przeprowadzenia procedury oceny zgodności 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2g ust. 1; 

4) w przypadku wykazania zgodności materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa – sporządzenia deklaracji 

zgodności i umieszczenia na tym materiale: 
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a) oznakowania CE w sposób widoczny, czytelny i trwały, 

b) numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej zaangażowanej na etapie 

kontroli produkcji umieszczonego za oznakowaniem CE według wskazań tej 

jednostki, jeżeli numeru identyfikacyjnego nie umieściła wcześniej sama 

jednostka notyfikowana, 

c) w stosownych przypadkach znaków wskazujących na szczególne zagrożenie 

lub zastosowanie materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego; 

5) w przypadku gdy umieszczenie oznakowania, numeru lub znaków, o których 

mowa w pkt 4, nie jest możliwe ze względu na wielkość, kształt lub właściwości 

materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego – umieszczenia 

oznakowania, numeru lub znaków na opakowaniu jednostkowym lub na 

dokumentach towarzyszących; 

6) w przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

transportowanych i dostarczanych bez opakowania lub na ciężarówkach 

z zamontowanymi pompami w celu bezpośredniego wyładowania do otworu 

strzałowego – umieszczenia na dokumentach towarzyszących oznakowania CE; 

7) umieszczenia na materiale wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego 

oraz na najmniejszej jednostce jego opakowania jednoznacznego oznaczenia, 

o którym mowa w art. 62va ust. 1, lub, w przypadkach wskazanych w art. 62va 

ust. 5 i 7, jednoznacznego oznaczenia obejmującego niektóre jego elementy; 

8) znakowania plastycznych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego przez równomierne rozmieszczenie w nim materiału znakującego, 

rozumianego jako jedna z substancji wymienionych w części 2 „Materiały 

znakujące” załącznika technicznego do Konwencji, dodanego w ilości wskazanej 

w tej części załącznika technicznego, z tym że znakowaniu nie podlegają 

plastyczne materiały wybuchowe przechowywane lub stosowane w sposób 

określony w części 1 ust. II lit. a–c załącznika technicznego do Konwencji; 

9) dołączenia do materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego 

instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa, sporządzonych 

w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim; 

10) stosowania procedury mającej na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej 

materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego z wymaganiami 
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bezpieczeństwa, w tym również w przypadku wprowadzenia zmian w projekcie 

i cechach charakterystycznych materiału, a także zmian w normach 

zharmonizowanych lub innych dokumentach określających wymagania 

techniczne, w odniesieniu do których jest deklarowana zgodność tego materiału; 

11) oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym wytwarzane są materiały 

wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, trzycyfrowym kodem; 

12) prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń, o których mowa w pkt 7, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 62vc; 

13) przechowywania danych zamieszczonych w rejestrze jednoznacznych oznaczeń, 

o którym mowa w pkt 12, przez okres 10 lat, licząc od dnia dostarczenia 

materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego lub do momentu 

zużycia lub unieszkodliwienia tego materiału, o ile jest znany. Obowiązek 

przechowywania danych nie wygasa mimo zaprzestania wykonywania 

działalności w zakresie sprzedaży materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego, których jednoznaczne oznaczenie jest przechowywane w 

rejestrze jednoznacznych oznaczeń; 

14) przechowywania dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 2, oraz 

deklaracji zgodności przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu 

materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego; 

15) w przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego jest niezgodny z wymaganiami ustawy, lub 

powzięcia wątpliwości w tym zakresie – niezwłocznego podjęcia środków 

naprawczych w celu zapewnienia zgodności tego materiału lub jego wycofania 

z obrotu, lub odzyskania, stosownie do okoliczności; 

16) niezwłocznego informowania organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 

62zc ust. 4, a także organów nadzoru rynku w pozostałych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, w których materiał 

wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego został udostępniony, o 

materiałach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, przez podawanie 

szczegółowych informacji, w szczególności o niezgodności tych materiałów z 

wymaganiami ustawy oraz o podjętych środkach naprawczych; 
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17) udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku 

polskim, koniecznych do wykazania zgodności materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego z wymaganiami ustawy oraz współpracy 

z tymi organami we wszelkich działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarza ten materiał; 

18) przekazywania, na żądanie uprawnionych organów i służb państwowych, danych 

zamieszczonych w rejestrze jednoznacznych oznaczeń, w trybie określonym 

w art. 62vc ust. 9–12. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–11, producent materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego wykonuje przed wprowadzeniem tego 

materiału do obrotu. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 7 nie stosuje się w przypadku: 

1) wytworzonych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

które są przedmiotem wywozu poza terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej i zostały oznaczone zgodnie z przepisami państwa 

przeznaczenia; 

2) materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

transportowanych i dostarczanych bez opakowania lub na ciężarówkach z 

zamontowanymi pompami w celu bezpośredniego wyładowania do otworu 

strzałowego; 

3) materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wytworzonych 

metodą in situ; 

4) materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

charakteryzujących się niskim stopniem zagrożenia, takich jak: 

a) lonty będące niedetonującymi urządzeniami zapalającymi o kształcie sznura, 

b) lonty prochowe, które składają się z rdzenia z drobnoziarnistego prochu 

czarnego otoczonego elastyczną tkaniną, z jednym lub kilkoma zewnętrznymi 

pokryciami zabezpieczającymi i które po zapaleniu palą się w określonym 

tempie bez zewnętrznego efektu wybuchowego, 
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c) spłonki kapsułkowe, które składają się z kapsułki metalowej lub z tworzywa 

sztucznego, zawierającej niewielką ilość mieszaniny inicjującej, łatwo 

zapalającej się przy uderzeniu, i które są stosowane jako elementy zapalające 

w nabojach do broni strzeleckiej lub w spłonkach nabojowych do ładunków 

miotających.> 

<Art. 62va. 

1. Jednoznaczne oznaczenie umieszczane na materiale wybuchowym przeznaczonym do 

użytku cywilnego oraz na najmniejszej jednostce jego opakowania obejmuje nazwę 

producenta, alfanumeryczny kod oraz oznaczenie do odczytu elektronicznego. 

2. Alfanumeryczny kod składa się z: 

1) dwóch liter wskazujących państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską, 

w którym ma siedzibę producent lub importer materiału wybuchowego; 

2) trzech cyfr stanowiących kod oznaczenia obiektu produkcyjnego; 

3) kombinacji liter i cyfr stanowiących jednoznaczny kod produktu i informację 

logistyczną sporządzoną przez przedsiębiorcę, który w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej wytwarza materiał wybuchowy. 

3. Oznaczenie państwa producenta lub importera materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego mającego siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej powinno być zgodne z kodem nazw 

państw oraz ich jednostek organizacyjnych określonym w Polskiej Normie PN-ISO 

3166-1:2008 w części pierwszej: Kody krajów. 

4. Oznaczenie do odczytu elektronicznego zawiera informacje zawarte 

w alfanumerycznym kodzie. Oznaczenie to umieszcza się na materiale wybuchowym 

przeznaczonym do użytku cywilnego w formie kodu kreskowego lub kodu 

matrycowego. 

5. W przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, które 

są zbyt małe, aby umieścić na nich jednoznaczny kod produktu i informację 
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logistyczną, o których mowa w ust. 2 pkt 3, na materiale umieszcza się jednoznaczne 

oznaczenie obejmujące: 

1) dwie litery wskazujące państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską, 

w którym ma siedzibę producent lub importer materiału wybuchowego; 

2) trzy cyfry stanowiące kod oznaczenia obiektu produkcyjnego; 

3) oznaczenie do odczytu elektronicznego. 

6. W przypadku gdy umieszczenie jednoznacznego oznaczenia zgodnie z ust. 5 jest 

technicznie niemożliwe z uwagi na wielkość, kształt lub właściwości materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, jednoznaczne oznaczenie 

umieszcza się na najmniejszej jednostce opakowania. 

7. Na spłonkach lub pobudzaczach wybuchowych, których wielkość, kształt lub 

właściwości uniemożliwiają umieszczenie jednoznacznego oznaczenia zgodnie z ust. 

5, umieszcza się jednoznaczne oznaczenie obejmujące: 

1) dwie litery wskazujące państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską, 

w którym ma siedzibę producent lub importer materiału wybuchowego; 

2) trzy cyfry stanowiące kod oznaczenia obiektu produkcyjnego. Liczbę spłonek i 

pobudzaczy wybuchowych umieszcza się na najmniejszej jednostce opakowania 

przez bezpośredni nadruk. 

8. W przypadku lontów detonujących, których wielkość, kształt lub właściwości 

uniemożliwiają umieszczenie jednoznacznego oznaczenia zgodnie z ust. 5, 

jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na motku lub szpuli. 

9. W przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

o niskim stopniu zagrożenia, zamiast jednoznacznego oznaczenia, na materiale, a 

jeżeli nie jest to możliwe z uwagi na małe rozmiary, kształt lub właściwości materiału 

wybuchowego, na opakowaniu lub dokumentach towarzyszących, umieszcza się 

informacje umożliwiające identyfikację tego materiału, w tym w szczególności: 

nazwę typu, zarejestrowaną nazwę handlową, zarejestrowany znak towarowy, o ile 

taki posiada, numer partii lub serii, a także nazwę producenta oraz adres jego 
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siedziby albo miejsca zamieszkania; dane kontaktowe są podawane w języku 

polskim. 

10. Jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na materiale wybuchowym przeznaczonym 

do użytku cywilnego w sposób czytelny i trwały w postaci bezpośredniego nadruku, 

pieczęci lub przytwierdzonej etykiety samoprzylepnej. 

11. Przedsiębiorca może dołączyć do materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego do wykorzystania przez odbiorców tych materiałów dodatkowe 

wyraźnie oznaczone etykiety samoprzylepne będące kopią oryginalnych etykiet 

zawierających jednoznaczne oznaczenie. Na kopii oryginalnej etykiety zawierającej 

jednoznaczne oznaczenie przedsiębiorca umieszcza pod kodem kreskowym lub 

matrycowym wyraz „KOPIA”. 

12. Najmniejszą jednostkę opakowania zapieczętowuje się. 

13. W przypadku gdy materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego, który 

został oznaczony jednoznacznym oznaczeniem, podlega dalszemu procesowi 

produkcyjnemu, nie jest wymagane ponowne jego oznaczenie jednoznacznym 

oznaczeniem, o ile pierwotne oznaczenie zostało zachowane i jest czytelne. 

 

Art. 62vb. 

1. Kod oznaczenia obiektu produkcyjnego, o którym mowa w art. 62va ust. 2 pkt 2, 

nadaje, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek 

przedsiębiorcy. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy wnioskującego o nadanie kodu oznaczenia obiektu 

produkcyjnego, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres jego siedziby 

lub miejsca zamieszkania oraz dane kontaktowe; 

2) oznaczenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej posiadanej przez 

wnioskodawcę; 

3) rodzaj wytwarzanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego; 

4) nazwę oraz adres obiektu produkcyjnego. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnioną kopię dokumentu 

uprawniającego przedsiębiorcę posiadającego obiekt produkcyjny objęty wnioskiem 

zlokalizowany poza terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 
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członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej do 

wytwarzania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

wydanego przez właściwy organ państwa, na terytorium którego obiekt ten się 

znajduje. 

4. W przypadku gdy kolejny numer kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego składa się 

z cyfr w liczbie mniejszej niż trzy, poprzedza się go odpowiednią liczbą zer. 

5. Kod oznaczenia obiektu produkcyjnego umieszcza się w widocznym miejscu na tym 

obiekcie. 

6. Wniosek może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po 

opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

7. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr obiektów produkcyjnych, 

którym nadał kod oznaczenia obiektu produkcyjnego. 

8. Rejestr obiektów produkcyjnych, o którym mowa w ust. 7, zawiera następujące 

informacje: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy wnioskującego o nadanie kodu oznaczenia obiektu 

produkcyjnego, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres jego siedziby 

lub miejsca zamieszkania oraz dane kontaktowe; 

2) oznaczenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej posiadanej przez 

wnioskodawcę; 

3) rodzaj wytwarzanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego; 

4) nazwę oraz adres obiektu produkcyjnego; 

5) oznaczenie dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę posiadającego obiekt 

produkcyjny zlokalizowany poza terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej do wytwarzania materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego, wydanego przez właściwy organ państwa, 

na terytorium którego obiekt ten się znajduje; 

6) nadany kod oznaczenia obiektu produkcyjnego; 
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7) oznaczenie decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie nadania 

kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego. 

9. Wnioskodawca jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku w terminie 7 dni od dnia ich 

powstania. 

10. W przypadku dokumentów dołączanych do wniosku sporządzonych w języku 

obcym, należy dołączyć dokonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia tych 

dokumentów na język polski. 

Art. 62vc. 

1. Rejestr jednoznacznych oznaczeń, o którym mowa w art. 62v ust. 1 pkt 12, art. 62x 

ust. 1 pkt 7 oraz art. 62y ust. 1 pkt 3, zawiera informacje o: 

1) jednoznacznym oznaczeniu materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego; 

2) osobie fizycznej lub prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej, która sprawuje nadzór nad materiałem wybuchowym 

przeznaczonym do użytku cywilnego; 

3) miejscu przechowywania materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego w okresie, gdy jest on w posiadaniu przedsiębiorcy lub pod jego 

nadzorem, dopóki nie zostanie przekazany innemu przedsiębiorcy, zużyty lub 

unieszkodliwiony. 

2. W zakresie dotyczącym: 

1) osoby fizycznej – rejestr jednoznacznych oznaczeń zawiera: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości, 

c) adres miejsca zamieszkania, 

d) dane kontaktowe; 

2) osoby prawnej – rejestr jednoznacznych oznaczeń zawiera: 

a) nazwę, 

b) numer z Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej 

(NIP) albo numer identyfikacyjny używany w państwie siedziby, 

c) adres siedziby, 
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d) imię i nazwisko, stanowisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do 

reprezentowania tej osoby prawnej w zakresie dotyczącym rejestru 

jednoznacznych oznaczeń. 

3. Rejestr jednoznacznych oznaczeń jest prowadzony w formie pisemnej. 

4. Załącznikiem do rejestru jednoznacznych oznaczeń jest ewidencja materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wraz z dokumentami 

stanowiącymi podstawę do dokonania wpisów w tej ewidencji. 

5. W celu zapewnienia ochrony danych zgromadzonych w rejestrze jednoznacznych 

oznaczeń przed przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem 

przedsiębiorca: 

1) wskazuje osoby upoważnione do prowadzenia tego rejestru; 

2) określa zasady udostępniania pozostałym pracownikom danych zawartych w tym 

rejestrze; 

3) zapewnia przechowywanie tego rejestru w sejfie lub w pomieszczeniu 

zabezpieczonym przed swobodnym dostępem osób innych niż wskazane w pkt 1. 

W przypadku prowadzenia rejestru w sposób, o którym mowa w ust. 6, 

przedsiębiorca tworzy zapasowe kopie przechowywanych dokumentów oraz 

zabezpiecza stanowisko komputerowe, na którym rejestr jest prowadzony, przed 

nieautoryzowanym dostępem. 

6. Prowadzenie rejestru jednoznacznych oznaczeń wyłącznie z wykorzystaniem systemu 

elektronicznego jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem stosowania rozwiązań 

systemowych umożliwiających: 

1) ochronę zgromadzonych danych i ich zapasowych kopii przed przypadkowym 

lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

2) ochronę zgromadzonych danych przed kradzieżą, zmianą i dostępem osób 

nieupoważnionych, w tym kradzieżą, zmianą lub dostępem za pomocą wirusów 

lub programów szpiegujących; 

3) weryfikację zgromadzonych danych na podstawie przechowywanej przez 

przedsiębiorcę dokumentacji ewidencyjnej. 

7. Przedsiębiorca przynajmniej raz do roku sprawdza prawidłowość prowadzenia 

rejestru jednoznacznych oznaczeń, w szczególności pod względem bezpieczeństwa 

danych w nim zawartych oraz poprawności gromadzenia tych danych. 
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8. Rejestr jednoznacznych oznaczeń może stanowić ewidencja materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego prowadzona w sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie: 

1) art. 47 ust. 7 oraz art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym – przez przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego lub obrotu takimi materiałami, albo 

2) art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – 

przez przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wydobywania 

kopalin ze złóż, albo 

3) art. 18 ust. 2 – przez przedsiębiorców albo jednostki naukowe, prowadzących 

prace z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

poza górnictwem na podstawie pozwolenia wojewody – pod warunkiem 

uwzględnienia w niej informacji, o których mowa w ust. 1. 

9. Dane zgromadzone w rejestrze jednoznacznych oznaczeń są udostępniane 

upoważnionemu pracownikowi organu lub służby państwowej w zakresie 

wynikającym z przedstawionego upoważnienia tego organu lub służby. 

10. Żądanie udostępnienia danych, o których mowa w ust. 9, przedkłada się 

przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej do udostępniania danych, także 

poza godzinami pracy tej osoby. 

11. Dane, o których mowa w ust. 9, są udostępniane niezwłocznie, pisemnie lub w formie 

elektronicznej, zgodnie z żądaniem organu lub służby państwowej. 

12. Informację zawierającą imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz dane 

kontaktowe osoby upoważnionej do udostępniania danych, o której mowa w ust. 10, 

przedsiębiorca przekazuje pisemnie lub w postaci elektronicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie danych osobowych, komendantowi wojewódzkiemu Policji, 

właściwemu ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. 

 

Art. 62vd. 

1. Producent wytwarzanego materiału wybuchowego metodą in situ jest obowiązany do: 
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1) zapewnienia, że wytwarzany materiał wybuchowy metodą in situ będzie 

wytwarzany zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa; 

2) sporządzenia dokumentacji technicznej wytwarzanego materiału wybuchowego 

metodą in situ; 

3) zlecenia jednostce notyfikowanej przeprowadzenia procedury oceny zgodności 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2g ust. 1; 

4) w przypadku wykazania zgodności wytwarzanego materiału wybuchowego 

metodą in situ z wymaganiami bezpieczeństwa, sporządzenia deklaracji 

zgodności i umieszczenia oznakowania CE na dokumentach towarzyszących; 

5) sporządzenia w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie, w języku polskim 

instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa, uwzględniających 

specyfikę wytwarzanego materiału wybuchowego metodą in situ; 

6) przechowywania dokumentacji technicznej, o której mowa w pkt 2, oraz 

deklaracji zgodności, przez okres 10 lat od dnia wytworzenia materiału 

wybuchowego metodą in situ; 

7) udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku 

polskim, koniecznych do wykazania zgodności wytwarzanego materiału 

wybuchowego metodą in situ z wymaganiami ustawy. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, producent wytwarzanego materiału 

wybuchowego metodą in situ wykonuje przed wytworzeniem tego materiału. 

 

Art. 62ve. 

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe wymagania w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz jego opakowania, 

2) wzór wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego 

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia możliwości pełnej identyfikacji oraz 

identyfikowalności każdego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego pozostającego w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
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celu ograniczenia ryzyka wykorzystania tego materiału w działaniach 

przestępczych, w tym terrorystycznych.> 

 

Art. 62w. 

1. Upoważniony przedstawiciel producenta materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez 

producenta takiego materiału. 

2. Pełnomocnictwo: 

1)   obejmuje co najmniej upoważnienie do: 

a)  przechowywania przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, z tym że przez okres 10 lat 

od dnia wytworzenia materiału wybuchowego metodą in situ deklaracji zgodności 

oraz dokumentacji technicznej, 

b)  udostępniania, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku 

polskim, koniecznych do wykazania zgodności materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa, 

c)  podjęcia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

współpracy z tymi organami we wszelkich działaniach ukierunkowanych na 

usunięcie zagrożeń dla bezpieczeństwa, jakie stwarza materiał objęty 

pełnomocnictwem; 

2)   nie może upoważniać do: 

a)  zapewnienia w imieniu producenta, aby wprowadzany do obrotu materiał 

wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego oraz wytwarzany materiał 

wybuchowy metodą in situ został wytworzony zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa, 

[b)  sporządzania dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 62v ust. 1 pkt 2 i ust. 

3 pkt 2.] 

<b)  sporządzenia dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 62v ust. 1 

pkt 2 i art. 62vd ust. 1 pkt 2.> 

 

 

 



- 50 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

[Art. 62x. 

1. Importer materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego jest obowiązany 

do: 

1)   wprowadzania do obrotu wyłącznie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego zgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa; 

2)   w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami ustawy materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego albo powzięcia wątpliwości w tym 

zakresie, wprowadzenia do obrotu takiego materiału po zapewnieniu jego zgodności; 

3)   zapewnienia, że producent materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego: 

a)  przeprowadził procedurę oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i 

umieścił na tym materiale oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały, 

b)  sporządził dokumentację techniczną, o której mowa w art. 62v ust. 1 pkt 2, 

c)  dołączył do materiału wymagane dokumenty; 

4)   zapewnienia, że producent materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego umieścił na nim, a jeżeli nie jest to możliwe, na jego opakowaniu 

jednoznaczne oznaczenie w rozumieniu art. 23a 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; 

5)   w przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego o niskim 

stopniu zagrożenia, zamiast jednoznacznego oznaczenia w rozumieniu art. 23a 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, zapewnienia umieszczenia na 

materiale wybuchowym, a jeżeli nie jest to możliwe, na opakowaniu lub dokumentach 

towarzyszących, nazwy typu, numeru partii lub serii, lub innej informacji 

umożliwiającej identyfikację materiału, zarejestrowanej nazwy handlowej lub 

zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, oraz nazwy i adresu siedziby 

albo miejsca zamieszkania producenta; 

6)   umieszczenia na materiale wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego swojej 

nazwy, adresu siedziby albo miejsca zamieszkania, a w przypadku o którym mowa w 

art. 62z, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego, o 
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ile taki posiada, w języku polskim; w przypadku gdy umieszczenie na materiale 

wybuchowym tych danych nie jest możliwe, umieszcza się je na opakowaniu 

jednostkowym lub na dokumentach towarzyszących; 

7)   zapewnienia dołączenia do materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa, w języku 

polskim; 

8)   w przypadku stwierdzenia przed wprowadzeniem do obrotu materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego, że materiał ten jest niezgodny z wymaganiami 

bezpieczeństwa i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, albo powzięcia wątpliwości 

w tym zakresie, poinformowania o takim materiale producenta oraz organów nadzoru 

rynku, o których mowa w art. 62zc ust. 4; 

9)   zapewnienia, że w okresie, gdy ponosi odpowiedzialność za materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego, warunki przechowywania i transportu tego 

materiału nie wpływały ujemnie na zgodność materiału z wymaganiami 

bezpieczeństwa; 

10)  przechowywania kopii deklaracji zgodności oraz zapewnienia dostępności 

dokumentacji technicznej, przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu 

materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, w celu udostępnienia 

tych dokumentów na żądanie organów nadzoru rynku; 

11)  w przypadku uznania, że wprowadzony do obrotu materiał wybuchowy przeznaczony 

do użytku cywilnego jest niezgodny z wymaganiami ustawy, lub powzięcia wątpliwości 

w tym zakresie, podjęcia niezwłocznie koniecznych środków naprawczych w celu 

zapewnienia zgodności tego materiału lub jego wycofania z obrotu, lub odzyskania, 

stosownie do okoliczności; 

12)  niezwłocznego informowania organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc 

ust. 4, a także organów nadzoru rynku w pozostałych państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji 

Szwajcarskiej, w których materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego 

został udostępniony, o materiałach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

przez podawanie szczegółowych informacji, w szczególności o niezgodności tych 

materiałów z wymaganiami ustawy oraz o środkach naprawczych podjętych w celu 

zapewnienia tej zgodności; 
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13)  udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku polskim, 

koniecznych do wykazania zgodności materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa, a w przypadku stwierdzenia, że 

wprowadzony do obrotu materiał stwarza zagrożenie, współpracy z tymi organami we 

wszelkich działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza ten 

materiał. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, importer materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego wykonuje przed wprowadzeniem tego materiału do 

obrotu. 

Art. 62y. 

1. Dystrybutor materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego działa z 

należytą starannością w odniesieniu do wymagań ustawy i jest obowiązany do: 

1)   sprawdzenia, że: 

a)  na materiale wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego albo na 

opakowaniu jednostkowym, lub dołączonych dokumentach, umieszczone zostało 

oznakowanie CE, w sposób widoczny, czytelny i trwały, oraz numer identyfikacyjny 

jednostki notyfikowanej, 

b)  do materiału wybuchowego zostały dołączone wymagane dokumenty, 

c)  do materiału wybuchowego została dołączona instrukcja obsługi oraz informacje 

dotyczące bezpieczeństwa, w języku polskim, 

d)  na materiale wybuchowym lub na jego opakowaniu umieszczone zostało 

jednoznaczne oznaczenie w rozumieniu art. 23a 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 albo informacja, że producent i importer 

spełnili wymagania, o których mowa w art. 62v ust. 1 pkt 7, a w przypadku, o 

którym mowa w art. 62z, informacje, o których mowa w art. 62x ust. 1 pkt 6; 

2)   w przypadku wystąpienia niezgodności materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa albo powzięcia wątpliwości w tym 

zakresie, nieudostępniania na rynku materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego do czasu zapewnienia zgodności tego materiału; 
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3)   zapewnienia, że w okresie, gdy ponosi odpowiedzialność za materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego, warunki przechowywania i transportu tego 

materiału nie wpływały ujemnie na zgodność materiału z wymaganiami 

bezpieczeństwa; 

4)   w przypadku uznania, że udostępniony na rynku materiał wybuchowy przeznaczony do 

użytku cywilnego jest niezgodny z wymaganiami ustawy, lub powzięcia wątpliwości w 

tym zakresie, podjęcia niezwłocznie koniecznych środków naprawczych w celu 

zapewnienia zgodności tego materiału lub jego wycofania z obrotu, lub odzyskania, 

stosownie do okoliczności; 

5)   niezwłocznego informowania producenta lub importera oraz organów nadzoru rynku, 

o których mowa w art. 62zc ust. 4, a także organów nadzoru rynku w pozostałych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, w których materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego został przez niego udostępniony, o materiałach 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, przez podanie szczegółowych 

informacji, w szczególności o niezgodności tych materiałów z wymaganiami 

bezpieczeństwa oraz o środkach naprawczych podjętych w celu zapewnienia tej 

zgodności; 

6)   udostępniania, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku polskim, 

koniecznych do wykazania zgodności materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego z wymaganiami ustawy oraz współpracy z tymi organami we 

wszelkich działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają 

materiały wprowadzone do obrotu niespełniające wymagań. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dystrybutor materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego wykonuje przed udostępnieniem tego materiału na 

rynku.] 

<Art. 62x. 

1. Importer materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego jest 

obowiązany do: 

1) wprowadzania do obrotu wyłącznie materiałów wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego zgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa; 
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2) w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami ustawy materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego albo powzięcia wątpliwości w 

tym zakresie – wprowadzenia do obrotu takiego materiału po zapewnieniu jego 

zgodności; 

3) zapewnienia, że producent materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego: 

a) przeprowadził procedurę oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa 

i umieścił na tym materiale oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny 

i trwały, 

b) sporządził dokumentację techniczną, o której mowa w art. 62v ust. 1 pkt 2, 

c) dołączył do materiału wymagane dokumenty; 

4) zapewnienia, że producent materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego umieścił na tym materiale, na najmniejszej jednostce jego opakowania 

lub dokumentach towarzyszących oznaczenia zgodnie z art. 62va; 

5) umieszczenia na materiale wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego 

swojej nazwy, adresu siedziby albo miejsca zamieszkania, a w przypadku, 

o którym mowa w art. 62z, zarejestrowanej nazwy handlowej lub 

zarejestrowanego znaku towarowego, o ile taki posiada, w języku polskim; w 

przypadku gdy umieszczenie na materiale wybuchowym tych danych nie jest 

możliwe, umieszcza się je na opakowaniu jednostkowym lub na dokumentach 

towarzyszących; 

6) zapewnienia dołączenia do materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku 

cywilnego instrukcji obsługi oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa, 

w języku polskim; 

7) prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń wprowadzonych do obrotu 

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w art. 62vc; 

8) przechowywania danych zamieszczonych w rejestrze jednoznacznych oznaczeń, 

o którym mowa w pkt 7, przez okres 10 lat, licząc od dnia dostarczenia materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego lub do momentu zużycia lub 

unieszkodliwienia tego materiału, o ile jest znany. Obowiązek przechowywania 

danych nie wygasa mimo zaprzestania wykonywania działalności w zakresie 

sprzedaży materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 
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których jednoznaczne oznaczenie jest przechowywane w rejestrze 

jednoznacznych oznaczeń; 

9) w przypadku stwierdzenia, przed wprowadzeniem do obrotu materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, że materiał ten jest 

niezgodny z wymaganiami bezpieczeństwa i stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa, albo powzięcia wątpliwości w tym zakresie – poinformowania 

o takim materiale producenta oraz organów nadzoru rynku, o których mowa 

w art. 62zc ust. 4; 

10) zapewnienia, że w okresie, gdy ponosi odpowiedzialność za materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego, warunki przechowywania i transportu tego 

materiału nie wpływają ujemnie na zgodność materiału z wymaganiami 

bezpieczeństwa; 

11) przechowywania kopii deklaracji zgodności oraz zapewnienia dostępności 

dokumentacji technicznej przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu 

materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, w celu 

udostępnienia tych dokumentów na żądanie organów nadzoru rynku; 

12) w przypadku uznania, że wprowadzony do obrotu materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego jest niezgodny z wymaganiami ustawy, lub 

powzięcia wątpliwości w tym zakresie – podjęcia niezwłocznie koniecznych 

środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności tego materiału lub jego 

wycofania z obrotu, lub odzyskania, stosownie do okoliczności; 

13) niezwłocznego informowania organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 

62zc ust. 4, a także organów nadzoru rynku w pozostałych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, w których materiał 

wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego został udostępniony, o 

materiałach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, przez podawanie 

szczegółowych informacji, w szczególności o niezgodności tych materiałów z 

wymaganiami ustawy oraz o środkach naprawczych podjętych w celu 

zapewnienia tej zgodności; 

14) udostępnienia, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku 
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polskim, koniecznych do wykazania zgodności materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa, 

a w przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał stwarza 

zagrożenie, współpracy z tymi organami we wszelkich działaniach 

ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarza ten materiał; 

15) przekazywania, na żądanie uprawnionych organów i służb państwowych, danych 

zamieszczonych w rejestrze jednoznacznych oznaczeń, o którym mowa w pkt 8, 

w trybie określonym w art. 62vc ust. 9–12. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3–9, importer materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego wykonuje przed wprowadzeniem tego 

materiału do obrotu. 

Art. 62y. 

1. Dystrybutor materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego działa z 

należytą starannością w odniesieniu do wymagań ustawy i jest obowiązany do: 

1) sprawdzenia, że: 

a) na materiale wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego albo na 

najmniejszej jednostce opakowania lub dołączonych dokumentach zostało 

umieszczone oznakowanie CE, w sposób widoczny, czytelny i trwały, oraz 

numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, 

b) do materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego zostały 

dołączone wymagane dokumenty, 

c) do materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego została 

dołączona instrukcja obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa, 

w języku polskim, 

d) na materiale wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego oraz na 

najmniejszej jednostce jego opakowania zostało umieszczone jednoznaczne 

oznaczenie zgodnie z art. 62va, a w przypadku, o którym mowa w art. 62z, na 

materiale zostały umieszczone informacje, o których mowa w art. 62x ust. 1 

pkt 5; 

2) w przypadku wystąpienia niezgodności materiału wybuchowego przeznaczonego 

do użytku cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa albo powzięcia wątpliwości 

w tym zakresie – nieudostępniania na rynku materiału wybuchowego 
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przeznaczonego do użytku cywilnego do czasu zapewnienia zgodności tego 

materiału; 

3) prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń udostępnionych materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w art. 62vc; 

4) przechowywania danych zamieszczonych w rejestrze jednoznacznych oznaczeń, 

o którym mowa w pkt 3, przez okres 10 lat, licząc od dnia dostarczenia materiału 

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego lub do momentu zużycia lub 

unieszkodliwienia tego materiału, o ile jest znany. Obowiązek przechowywania 

danych nie wygasa mimo zaprzestania wykonywania działalności w zakresie 

sprzedaży materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, 

których jednoznaczne oznaczenie jest przechowywane w rejestrze 

jednoznacznych oznaczeń; 

5) zapewnienia, że w okresie, gdy ponosi odpowiedzialność za materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego, warunki przechowywania i transportu tego 

materiału nie wpływają ujemnie na zgodność materiału z wymaganiami 

bezpieczeństwa; 

6) w przypadku uznania, że udostępniony na rynku materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego jest niezgodny z wymaganiami ustawy, lub 

powzięcia wątpliwości w tym zakresie – podjęcia niezwłocznie koniecznych 

środków naprawczych w celu zapewnienia zgodności tego materiału lub jego 

wycofania z obrotu, lub odzyskania, stosownie do okoliczności; 

7) niezwłocznego informowania producenta lub importera oraz organów nadzoru 

rynku, o których mowa w art. 62zc ust. 4, a także organów nadzoru rynku 

w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, 

w których materiał wybuchowy przeznaczony do użytku cywilnego został przez 

niego udostępniony, o materiałach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, 

przez podawanie szczegółowych informacji, w szczególności o niezgodności tych 

materiałów z wymaganiami bezpieczeństwa oraz o środkach naprawczych 

podjętych w celu zapewnienia tej zgodności; 
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8) udostępniania, na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, 

informacji i dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, w języku 

polskim, koniecznych do wykazania zgodności materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego z wymaganiami ustawy oraz współpracy 

z tymi organami we wszelkich działaniach ukierunkowanych na usunięcie 

zagrożeń, jakie stwarzają materiały wprowadzone do obrotu niespełniające 

wymagań; 

9) przekazywania, na żądanie uprawnionych organów i służb państwowych, danych 

zamieszczonych w rejestrze jednoznacznych oznaczeń, o którym mowa w pkt 3, 

w trybie określonym w art. 62vc ust. 9–12. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dystrybutor materiału wybuchowego 

przeznaczonego do użytku cywilnego wykonuje przed udostępnieniem tego materiału 

na rynku.”; 

[Art. 62za. 

Na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, podmioty gospodarcze 

muszą udostępniać dane pozwalające zidentyfikować każdy podmiot gospodarczy, który im 

dostarczył, lub każdy podmiot, któremu dostarczyły materiał wybuchowy przeznaczony do 

użytku cywilnego, w przypadku, o którym mowa w art. 62v ust. 1 pkt 7 i 8. Informacje, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, podmioty gospodarcze są obowiązane udostępniać w 

okresie 10 lat od dnia dostarczenia im lub dostarczenia przez te podmioty tego materiału.] 

 

<Art. 62za. 

Na żądanie organów nadzoru rynku, o których mowa w art. 62zc, podmioty gospodarcze 

muszą udostępniać dane pozwalające zidentyfikować każdy podmiot gospodarczy, który 

im dostarczył, lub każdy podmiot, któremu dostarczyły materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego, w przypadku, o którym mowa w art. 62v ust. 1 pkt 6 

i art. 62va ust. 9. Informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, podmioty 

gospodarcze są obowiązane udostępniać w okresie 10 lat od dnia dostarczenia im lub 

dostarczenia przez te podmioty tego materiału.> 

 

Art. 62zc. 

1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego wprowadzone do obrotu 

podlegają kontroli organów nadzoru rynku w zakresie spełniania przez te materiały 
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wymagań, o których mowa w ustawie, oraz kontroli w zakresie niezgodności formalnych 

w odniesieniu do tych materiałów. 

2. Kontrolę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, prowadzą: 

1)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - w odniesieniu do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych w górnictwie; 

2)   inspektorzy pracy - w odniesieniu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego stosowanych poza górnictwem. 

3. (uchylony). 

4. Postępowania w sprawach wprowadzonych do obrotu materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego niezgodnych z wymaganiami ustawy oraz 

niezgodności formalnych prowadzą: 

1)   Prezes Wyższego Urzędu Górniczego - w odniesieniu do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych w górnictwie; 

2)   okręgowi inspektorzy pracy - w odniesieniu do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego stosowanych poza górnictwem. 

[5. Kontrolę i postępowania, o których mowa w ust. 1 i 4, prowadzi się zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, z tym że 

za niezgodności formalne uważa się niezgodności polegające na naruszeniu przez podmiot 

gospodarczy obowiązków, o których mowa w art. 62v ust. 1 pkt 2, 4-10 i 12, art. 62x ust. 1 

pkt 3-7 i 10 oraz art. 62y ust. 1 pkt 1.] 

<5. Kontrolę i postępowania, o których mowa w ust. 1 i 4, prowadzi się zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku, z tym że za niezgodności formalne uważa się niezgodności polegające na 

naruszeniu przez podmiot gospodarczy obowiązków, o których mowa w art. 62v ust. 

1 pkt 2, 4–9 i 14, art. 62x ust. 1 pkt 3–6 i 11 oraz art. 62y ust. 1 pkt 1.> 

 

Art. 63. 

[1. Kto dokonuje przemieszczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 24 albo przemieszczania amunicji 

bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 37, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3.] 
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<1. Kto dokonuje przemieszczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 24, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3.> 

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1, działając w 

imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej. 

<Art. 65ca. 

Producent albo importer, który wprowadza do obrotu materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego, zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa, bez 

jednoznacznego oznaczenia, o którym mowa w art. 62va ust. 1, 5 lub 7, albo dystrybutor, 

który udostępnia na rynku ten materiał, zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa, bez 

jednoznacznego oznaczenia, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

 

Art. 65cb. 

Producent albo importer, który wprowadza do obrotu materiał wybuchowy 

przeznaczony do użytku cywilnego, zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa, bez 

umieszczenia na nim informacji zgodnie z art. 62va ust. 9, albo dystrybutor, który 

udostępnia na rynku ten materiał, zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa, bez 

umieszczenia na nim informacji zgodnie z art. 62va ust. 9, podlega karze pieniężnej w 

wysokości do 20 000 zł.> 

<Art. 65da. 

1. Producent materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, który nie 

dopełnia obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń 

tego materiału, podlega karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł. 

2. Importer wprowadzanego do obrotu materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego, który nie dopełnia obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru 

jednoznacznych oznaczeń tego materiału, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

20 000 zł. 

3. Dystrybutor udostępnionego na rynku materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego, który nie dopełnia obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru 

jednoznacznych oznaczeń tego materiału, podlega karze pieniężnej w wysokości do 

20 000 zł. 
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Art. 65db. 

Producent wprowadzanego do obrotu materiału wybuchowego przeznaczonego do 

użytku cywilnego, który nie dopełnia obowiązków w zakresie oznaczenia obiektu 

produkcyjnego, w którym są wytwarzane te materiały, trzycyfrowym kodem, podlega 

karze pieniężnej w wysokości do 20 000 zł.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628) 

 

Art. 16. 

1. Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, o której 

mowa w art. 3, popełniła przestępstwo: 

1)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określone w: 

a)  art. 296, art. 297-306 oraz art. 308 Kodeksu karnego, 

b)  art. 430-440 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381), 

c)  art. 87-98 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

483 i 2243), 

d)  art. 171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326), 

e)  art. 303-305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302), 

f)  art. 585-592 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1577, z późn. zm.), 

g)  art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 

a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1050 oraz z 2018 r. poz. 650), 

[h)  art. 36 oraz art. 37 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
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amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 oraz z 2019 r. poz. 55),] 

<h) art. 133, art. 136 i art. 139 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. …),> 

i)  (uchylona), 

j)  art. 63-63c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i 60); 

2)   przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, określone w: 

a)  art. 310-314 Kodeksu karnego, 

b)  art. 178-183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244), 

c)  art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach 

hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771 oraz z 2018 r. poz. 2243), 

d)  art. 99-101 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685); 

3)   łapownictwa i płatnej protekcji, określone w: 

a)  art. 228-230a, art. 250a i art. 296a Kodeksu karnego, 

b)  art. 192b
(1)

 i art. 192c
(2)

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z 

późn. zm.), 

c)  art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 

1669); 

4)   przeciwko ochronie informacji, określone w art. 267-269b Kodeksu karnego; 

5)   przeciwko wiarygodności dokumentów, określone w art. 270-273 Kodeksu karnego; 

6)   przeciwko mieniu, określone w art. 286 i 287 oraz w art. 291-293 Kodeksu karnego; 

7)   przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b i art. 202-

204 Kodeksu karnego; 

8)   przeciwko środowisku, określone w: 

a)  art. 181-184 oraz art. 186-188 Kodeksu karnego, 
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b)  art. 31-34 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2018 r. poz. 143, 1637 i 2227), 

c)  (uchylona), 

d)  art. 58-61 i art. 64 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134 oraz z 

2018 r. poz. 810, 1669 i 2227), 

e)  art. 37b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 59), 

f)  art. 127a i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), 

g)  art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających 

warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r. poz. 60), 

h)  art. 35a ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza 

przez statki (Dz. U. z 2017 r. poz. 2000); 

9)   przeciwko ludzkości określone w art. 119 Kodeksu karnego oraz przeciwko wolności i 

porządkowi publicznemu, określone w art. 189a i w art. 252, art. 255, art. 256-258, art. 

263 oraz w art. 264 i art. 264a Kodeksu karnego; 

9a)  przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego; 

9b)   określone w art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej 

- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2032 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 131); 

10)  określone w art. 23-24b
(3)

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637); 

11)  przeciwko własności intelektualnej, określone w art. 115-118
1
 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 

1669, 2245 i 2339); 

12)  o charakterze terrorystycznym oraz określone w art. 165a i art. 255a Kodeksu 

karnego; 

13)  określone w art. 53, art. 55 ust. 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3, art. 57, art. 58, art. 59 ust. 1 i 2, 

art. 61, art. 62 ust. 1 i 2, art. 63, art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669); 
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14)  określone w art. 124-126, art. 127, art. 127a, art. 129, art. 129a, art. 130-132c i art. 

132e ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2211, z późn. zm.); 

15)  określone w art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 oraz z 2019 r. poz. 61 i 125); 

16)  określone w art. 45-51 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. 

zm.); 

17)  określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

18)  określone w art. 57g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.); 

19)   określone w art. 168f-168h ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.). 

2. Podmiot zbiorowy podlega również odpowiedzialności na podstawie ustawy, jeżeli osoba, 

o której mowa w art. 3, popełniła przestępstwo skarbowe: 

1)   przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji, 

określone w art. 54 § 1 i 2, art. 55 § 1 i 2, art. 56 § 1 i 2, art. 58 § 2 i 3
(4)

, art. 59 § 1-

3
(5)

, art. 60 § 1-3, art. 61 § 1, art. 62 § 1-4, art. 63 § 1-4, art. 64 § 1, art. 65 § 1-3, art. 

66 § 1, art. 67 § 1 i 2, art. 68 § 1, art. 69 § 1-3, art. 70 § 1-4, art. 71-72, art. 73 § 1, art. 

73a § 1 i 2, art. 74 § 1-3
(6)

, art. 75 § 1 i 2
(7)

, art. 76 § 1 i 2, art. 77 § 1 i 2, art. 78 § 1 i 2, 

art. 80 § 1-3, art. 80a § 1, art. 82 § 1 oraz art. 83 § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

2)   przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i 

usługami, określone w art. 85 § 1 i 2, art. 86 § 1-3, art. 87 § 1-3, art. 88 § 1 i 2, art. 89 

§ 1 i 2, art. 90 § 1 i 2, art. 91 § 1-3, art. 92 § 1 i 2, art. 93, 94 § 1 i 2 oraz art. 95 § 1 

Kodeksu karnego skarbowego; 

3)   przeciwko obrotowi dewizowemu, określone w art. 97 § 1-3, art. 98 § 1
(8)

, art. 99 § 1 i 

2
(9)

, art. 101 § 1, art. 102 § 1, art. 103 § 1, art. 104 § 1, art. 105 § 1
(10)

, art. 106 § 1
(11)

, 

art. 106a § 1
(12)

, art. 106b § 1
(13)

, art. 106c § 1, art. 106d § 1, art. 106i § 1
(14)

 oraz art. 

106j § 1 Kodeksu karnego skarbowego; 

4)   przeciwko organizacji gier hazardowych, określone w art. 107 § 1-3, art. 107a § 1, art. 

108, art. 109, art. 110 i art. 110a Kodeksu karnego skarbowego. 
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USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 i 730) 

 

Art. 60. 

1. Do zadań straży ochrony kolei należy: 

1)   kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w 

pociągach i innych pojazdach kolejowych; 

2)   ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i 

innych pojazdach kolejowych. 

2. Wykonując swoje zadania, funkcjonariusz straży ochrony kolei ma prawo do: 

1)   legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak 

również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości; 

2)   ujęcia, w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji, osób, w 

stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności 

wykraczających poza uprawnienia straży ochrony kolei; 

3)   zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego poruszającego się na obszarze 

kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu; 

4)   nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych w 

Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia; 

5)   przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o 

ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie 

określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6)   (uchylony). 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-6, 8-10 i 12-14 ustawy z dnia 24 maja 

2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834 

oraz z 2019 r. poz. 15), funkcjonariusz straży ochrony kolei może użyć środków 

przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 7, 9, pkt 

12 lit. a i pkt 13 tej ustawy, lub wykorzystać te środki. 

4. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c i e, pkt 2 i pkt 3 lit. a oraz w art. 47 

pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej, funkcjonariusz straży ochrony kolei może użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 
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5. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

<5a. Broń palną, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

straż ochrony kolei nabywa na podstawie dokumentu uprawniającego do nabycia, 

wydanego przez komendanta wojewódzkiego Policji na wniosek właściwego 

komendanta straży ochrony kolei. 

5b. Komendant straży ochrony kolei może przydzielić funkcjonariuszowi straży ochrony 

kolei broń palną wraz z amunicją.> 

6. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3 i ust. 3, 

przysługuje zażalenie do miejscowo właściwego prokuratora w trybie przepisów Kodeksu 

postępowania karnego. 

7. Do wykonywania przez funkcjonariusza straży ochrony kolei czynności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. 

8. Do wykonywania przez funkcjonariusza straży ochrony kolei czynności, o których mowa w 

ust. 2 pkt 1, 2 i 6 oraz w ust. 4-7, stosuje się odpowiednio przepisy o Policji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 

868) 

Art. 115. 

1. Przechowywanie lub używanie w ruchu zakładu górniczego sprzętu strzałowego wymaga 

pozwolenia wydanego, w drodze decyzji, przez organ nadzoru górniczego właściwy dla 

miejsca wykonywania robót strzałowych, a jeżeli roboty te będą wykonywane w 

granicach właściwości miejscowej co najmniej dwóch organów nadzoru górniczego - 

organ nadzoru górniczego właściwy dla siedziby zakładu górniczego. 

2. Jeżeli roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego będą wykonywane przez podmiot 

wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone mu w ruchu 

zakładu górniczego, uzyskanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przez: 

1)   przedsiębiorcę - wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia w zakresie tego samego 

sprzętu przez ten podmiot; 
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2)   ten podmiot - wyłącza obowiązek uzyskania pozwolenia w zakresie tego samego 

sprzętu przez przedsiębiorcę. 

3. Pozwolenie wydaje się na czas nieokreślony. 

4. Właściwy organ nadzoru górniczego odmawia wydania pozwolenia: 

1)   ze względu na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego 

lub środowiska; 

2)   ze względu na ważny interes publiczny; 

3)   jeżeli wnioskodawcy cofnięto w ciągu ostatnich 5 lat pozwolenie z przyczyn 

określonych w ust. 5. 

5. Właściwy organ nadzoru górniczego cofa pozwolenie, jeżeli wnioskodawca prowadzi 

roboty strzałowe w sposób: 

1)   (uchylony); 

2)   stwarzający zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego 

lub środowiska. 

6. Przedsiębiorca powiadamia organ nadzoru górniczego, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej 

na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót strzałowych, o powierzeniu 

wykonywania tych robót podmiotowi wykonującemu w zakresie swojej działalności 

zawodowej czynności powierzone mu w ruchu zakładu górniczego. 

7. Przedsiębiorca lub podmiot wykonujący w zakresie swojej działalności zawodowej roboty 

strzałowe powierzone mu w ruchu zakładu górniczego, są obowiązani: 

1)   przestrzegać wymagań dotyczących bezpiecznego przechowywania środków 

strzałowych i sprzętu strzałowego oraz prowadzenia prac przy użyciu tych środków i 

sprzętu; 

2)   zapewnić nadzór nad osobami, którym powierzyli wykonywanie czynności 

związanych z dostępem do środków strzałowych i sprzętu strzałowego; 

3)   zapewnić ewidencjonowanie znajdujących się w zakładzie górniczym oraz 

wykorzystanych tam środków strzałowych; 

4)   przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 3, przez co najmniej 10 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym wykorzystano środki strzałowe, oraz 

udostępniać ją na żądanie właściwego organu nadzoru górniczego; 

5)   zapewnić prowadzenie wykazu używanych środków strzałowych i sprzętu 

strzałowego, określającego warunki ich używania; 
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[6)   zapewnić prowadzenie rejestru jednoznacznych oznaczeń w rozumieniu art. 23a 

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 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2037 oraz z 2019 r. poz. 55) środków strzałowych zgodnie z wzorem określonym 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o 

materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.] 

<6) zapewnić prowadzenie rejestru jednoznacznych oznaczeń środków strzałowych 

zgodnie z art. 62vc ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego.> 

8. Kierownik ruchu zakładu górniczego ustala dla każdego miejsca wykonywania robót 

strzałowych w formie pisemnej bezpieczny sposób ich wykonywania, uwzględniając 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z 

realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2031 oraz z 2018 r. poz. 1669) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   umowa offsetowa - umowę zawartą między Skarbem Państwa a zagranicznym dostawcą, 

określającą w szczególności wartość, przedmiot i harmonogram wykonania zobowiązań 

offsetowych oraz warunki, na jakich te zobowiązania mają być wykonane, mającą na celu 

ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa zgodnie z art. 346 ust. 1 lit. b 

TFUE; 

2)   zobowiązanie offsetowe - zobowiązanie zagranicznego dostawcy wobec Skarbu Państwa i 

offsetobiorcy, polegające w szczególności na przekazaniu technologii lub know-how, 

wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu na 

podstawie udzielonej licencji, zapewniające wymaganą przez Skarb Państwa niezależność 

od zagranicznego dostawcy w celu utrzymania lub ustanowienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, 
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serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia 

ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa; 

3)   zagraniczny dostawca - stronę umowy dostawy lub inny podmiot, który wykonuje umowę 

offsetową za stronę umowy dostawy, w tym konsorcjum, rząd innego państwa lub agendę 

rządową, które ubiegają się o udzielenie zamówienia mającego na celu ochronę 

podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, i złożyła ofertę offsetową; 

[4)   offsetobiorca - podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

290, z późn. zm.), z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także jednostkę sektora finansów publicznych oraz podmiot, o którym mowa w 

art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668);] 

<4) offsetobiorca – podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. poz. …), z miejscem zamieszkania albo siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także jednostkę sektora finansów publicznych oraz 

podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;> 

5)   umowa dostawy - umowę między zamawiającym a wykonawcą, mającą na celu realizację 

zamówienia dotyczącego produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami 

wojennymi, stanowiącego środek, o którym mowa w art. 346 ust. 1 lit. b TFUE, którego 

wykonanie wymaga offsetu; 

6)   dostawa - realizację umowy dostawy, o której mowa w pkt 5; 

7)   wartość umowy offsetowej - łączną wartość zobowiązań offsetowych zagranicznego 

dostawcy określoną w umowie offsetowej; 

8)   wartość zobowiązania offsetowego - wartość nominalną zobowiązania offsetowego; 

9)   zamawiający - podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia mającego na celu ochronę podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa; 
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10)  offsetodawca - zagranicznego dostawcę lub podmioty przez niego wskazane do 

wykonania zobowiązań offsetowych, za które zagraniczny dostawca ponosi 

odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

offsetowego, niezależnie od winy; 

11)  podmiot dominujący - podmiot, w przypadku gdy: 

a)  posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w 

organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami lub 

b)  jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów 

zarządzających innego podmiotu, lub 

c)  więcej niż połowa członków organu zarządzającego drugiego podmiotu jest 

jednocześnie członkami organu zarządzającego, prokurentami lub osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z 

pierwszym w stosunku zależności; 

12)  podmiot zależny - podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem 

dominującym, przy czym podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się 

również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego; 

13)  przekazanie technologii - przekazanie dokumentacji zakupowej i listy dostawców, 

specjalistycznych narzędzi i urządzeń, oprogramowania, dokumentacji technicznej 

(produkcyjnej, obsługowej, remontowej i serwisowej), zapewnienie szkoleń, asysty 

technicznej, organizacji produkcji i kooperacji, udzielenie licencji do produkcji, 

sprzedaży, serwisu, remontów i obsługi, a także przekazanie innych składników 

materialnych i niematerialnych potrzebnych do utrzymania lub ustanowienia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie zdolności produkcyjnych, 

serwisowych i obsługowo-naprawczych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony 

podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa; 

14)  offset - kooperację między Skarbem Państwa i offsetobiorcą a zagranicznym dostawcą 

konieczną do utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

potencjału w zakresie zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, 

a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów 

bezpieczeństwa państwa, polegającą w szczególności na przekazaniu technologii, know-

how wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub korzystania z utworu na 

podstawie udzielonej licencji w celu zapewnienia wymaganej przez Skarb Państwa 

niezależności od zagranicznego dostawcy; 
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15)  oferta offsetowa - dokument sporządzony przez zagranicznego dostawcę na potrzeby 

postępowania o zawarcie umowy offsetowej, w którym zagraniczny dostawca wyraża 

wolę zawarcia umowy offsetowej i potwierdza spełnianie wymagań dla utrzymania lub 

ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie zdolności 

produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z 

punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, określonych 

przez Ministra Obrony Narodowej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308 

oraz z 2019 r. poz. 492) 

Art. 7. 

1. Do zadań własnych Agencji należy: 

1)   gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji, w tym 

obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o 

obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 

bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i 

bezpieczeństwa; 

2)   obrót mieniem, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz 

infrastruktury; 

3)   przejmowanie i nabywanie mienia; 

4)   uporządkowanie stanu prawnego mienia; 

5)   prowadzenie ewidencji mienia, w tym mienia Skarbu Państwa, powierzonego lub 

użyczonego Agencji do zagospodarowania; 

6)   dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 

internatów, a także związanej z nimi infrastruktury; 

7)   prowadzenie działalności gospodarczej; 

8)   sporządzanie projektu i korekty trzyletniego planu wykorzystania zasobu 

mieszkaniowego i internatowego i przedstawianie go Ministrowi Obrony Narodowej 

do zatwierdzenia; 

9)   budowanie domów mieszkalnych; 
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[10)  przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa 

w ustawie 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 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2037);] 

<10) wytwarzanie, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. …);> 

11)  gospodarowanie dobrami niematerialnymi o charakterze majątkowym; 

12)  użytkowanie lasów przekazanych Agencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach lub niniejszej ustawy; 

13)  współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i 

bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w 

ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i 

usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 

14)  prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych; 

15)  realizacja zadań w zakresie inwestycji budowlanych i zakupów nieruchomości oraz 

ulepszeń posiadanych zasobów mienia, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich 

obsługi zaciągniętych na te cele, oraz zakupów innych środków trwałych, a także 

wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9, 11 i 15, Agencja realizuje w zakresie 

wynikającym z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. 

3. Agencja może także nabywać mienie w związku z wdrażaniem programów operacyjnych, o 

których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669), oraz projektów, o których mowa w rozdziale 

12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
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spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1431 i 1544). 

4. Projekt 3-letniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego sporządza 

się na dany rok budżetowy i 2 następne w terminie do dnia 1 grudnia roku 

poprzedzającego rok budżetowy. 

5. Agencja jest obowiązana uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej w 

każdym przypadku współpracy, o której mowa w ust. 1 pkt 13. Minister Obrony 

Narodowej wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania Prezesa 

Agencji. Brak opinii w tym terminie jest równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i 

innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 649 i 1293 oraz z 2019 r. poz. 622) 

 

Art. 12. 

1. Przepisów niniejszego rozdziału oraz przepisów rozdziału 6 nie stosuje się do świadczenia 

usług, o których mowa w: 

1)   ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1983); 

2)   ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 oraz 

z 2018 r. poz. 398); 

3)   ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1414 i 

2111 oraz z 2018 r. poz. 650); 

4)   ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 

r. poz. 617 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia 

podyplomowego; 

5)   ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1933); 

6)   art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1260, z późn. zm.); 

7)   ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2213 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650); 
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8)   ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910 oraz z 2018 r. poz. 398); 

9)   ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2128); 

[10)  art. 6 ust. 1 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 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650);] 

<10) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności 

gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym (Dz. U. poz. …);> 

11)  art. 5 ust. 1 i art. 5b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138 i 650); 

12)  ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2211 oraz z 2018 r. poz. 650); 

13)  ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66 oraz z 

2018 r. poz. 650); 

14)  ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz 

z 2018 r. poz. 138 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług polegających na szkoleniu 

personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz 

usług innych niż przewóz lotniczy; 

15)  ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117 

i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650); 

16)  ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w 

ramach wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej 

ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej 

ustawy; 

17)  ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 

1985 oraz z 2018 r. poz. 650), z wyłączeniem świadczenia usług w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 67 tej ustawy, oraz 
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usług świadczonych osobom potrzebującym przez podmioty niepubliczne wyłonione 

przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze zamówień publicznych; 

18)  ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650); 

19)  ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.); 

20)  ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2018 r. poz. 597); 

21)  ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650); 

22)  ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1056); 

23)  ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650); 

24)  ustawie z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 

2018 r. poz. 435 i 650); 

25)  ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165 i 

650); 

26)  ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

160, 138 i 650); 

27)  ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 123 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie kształcenia 

podyplomowego; 

28)  ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

181); 

29)  ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 169 i 650), z wyłączeniem świadczenia usług w zakresie prowadzenia 

kursów; 

30)  ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 

oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650), w zakresie świadczenia powszechnych usług 

pocztowych; 

31)  ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616); 
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32)  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 

2203 oraz z 2018 r. poz. 650), z wyłączeniem działalności oświatowej, o której mowa 

w art. 170 ust. 2 tej ustawy, oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361); 

33)  ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398) w zakresie 

wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz świadczenia usług przez firmy 

audytorskie związanych z wykonywaniem czynności rewizji finansowej; 

34)  (2) ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293). 

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się w zakresie: 

1)   regulowanym ustawami podatkowymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.); 

2)   regulowanym przepisami celnymi oraz przepisami określającymi zasady przywozu i 

wywozu towarów do Unii Europejskiej lub z Unii Europejskiej w zakresie 

realizowanym przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności 

związanymi z realizacją polityki rolnej i handlowej. 

3. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 

1)   usług finansowych świadczonych przez podmioty wykonujące działalność na rynku 

finansowym na podstawie przepisów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621 i 650); 

2)   usług finansowych, takich jak usługi z zakresu działalności kredytowej, doradztwa 

inwestycyjnego, obsługi papierów wartościowych oraz innych usług finansowych, o 

których mowa w załączniku nr I do dyrektywy 2013/36/UE Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 

kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 

kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i 

uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 

27.06.2013, str. 338, z późn. zm.), określającym wykaz rodzajów działalności 

podlegających wzajemnemu uznawaniu. 

4. Przepisy niniejszego rozdziału nie wyłączają stosowania przepisów z zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych. 
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USTAWA z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55) 

 

[Art. 18. 

W ustawie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 oraz z 

2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości;"; 

2)   w art. 12 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8)  zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Centralnym Rejestrze 

Restrukturyzacji i Upadłości.".] 

Art. 55. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem: 

1)   art. 7 pkt 2-4, art. 30, art. 44 oraz art. 54, które wchodzą w życie z dniem 9 kwietnia 2018 

r.; 

2)   art. 1 pkt 13 w zakresie dodawanego art. 19e ust. 5, art. 1 pkt 14 lit. b w zakresie 

dodawanego ust. 1g, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1-5, art. 16, art. 17 pkt 2, art. 31, art. 50 oraz 

art. 51, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.; 

3)   (14) art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r. 

4)   art. 1 pkt 2, pkt 5 lit. a w zakresie zmienianego pkt 3, pkt 7, 9, 11 i pkt 13 w zakresie 

dodawanego art. 19d oraz art. 19e ust. 4, art. 3 pkt 12, pkt 13 lit. c i e, pkt 14 w zakresie 

dodawanego art. 694
3a

, pkt 15 lit. c i d, pkt 18, art. 7 pkt 1, art. 17 pkt 7 i 8, art. 40 oraz 

art. 43, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r.; 

5)   
(15)

 art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 

55 i art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, [art. 18-20] <art. 19, art. 20>, art. 21 pkt 6, art. 25 

oraz art. 45, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. 

 

 

 



- 78 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

55) 

Art. 25. 

W ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 1 w pkt 18 art. 21c otrzymuje brzmienie: 

"Art. 21c. Sąd rejestrowy otrzymuje z Krajowego Rejestru Zadłużonych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego informacje o obwieszczeniach dokonanych na podstawie art. 

376 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2344, z późn. zm.) w odniesieniu do osób wpisanych lub podlegających wpisowi w 

przypadku spółek handlowych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, fundacji lub 

stowarzyszeń w działach 2, 5 i 6 rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej."; 

2)   uchyla się art. 4; 

3)   art. 5 i art. 6 otrzymują brzmienie: 

"Art. 5. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1)   w art. 199a w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w 

brzmieniu: 

"5)  oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 5, że nie jest ujawniona w Krajowym 

Rejestrze Zadłużonych."; 

2)   w art. 199c w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

"11)  jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub 

ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.". 

Art. 6. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650) w art. 51c w ust. 1 w pkt 7 lit. c otrzymuje 

brzmienie: 

"c)  nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i 

Krajowym Rejestrze Zadłużonych."."; 

4)   uchyla się art. 13; 

[5)   art. 18-20 otrzymują brzmienie: 
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"Art. 18. W ustawie 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2037) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;"; 

2)   w art. 12 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8)  zaświadczenie albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.". 

Art. 19. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2163) w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego 

oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;". 

Art. 20. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 11: 

a)  w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie: 

"e)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i 

nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,", 

b)  w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1)  nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego i 

nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;"; 

2)   w art. 14 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5)  odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych;".";] 

<5) art. 19 i art. 20 otrzymują brzmienie:  

„Art. 19. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2163 oraz z 2019 r. poz. 55 i 730) w art. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”.  
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Art. 20. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i 60) wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) w art. 11:  

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:  

„e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,”,  

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru 

Sądowego i nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;”;  

2) w art. 14 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„5) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych 

Krajowego Rejestru Sądowego i braku ujawnienia w Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych;”.> 

6)   w art. 21: 

a)  uchyla się pkt 1, 

b)  uchyla się pkt 4; 

7)   uchyla się art. 24; 

8)   uchyla się art. 28; 

9)   w art. 29 uchyla się pkt 1; 

10)  po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: 

"Art. 39a. Do dnia 30 czerwca 2019 r. przepisów art. 9a, art. 19e oraz art. 20 ust. 1g ustawy 

zmienianej w art. 1 nie stosuje się do dokumentów finansowych, o których mowa w art. 

69 ustawy zmienianej w art. 10, składanych przez samodzielny publiczny zakład opieki 

zdrowotnej."; 

11)  w art. 41 uchyla się ust. 2; 

12)  art. 45 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 45. W sprawach o wpis na podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 wszczętych i 

niezakończonych przed dniem 1 grudnia 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe."; 

13)  w art. 55: 

a)  pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  art. 1 pkt 16 i 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2019 r.;", 

b)  w pkt 4 na końcu dodaje się średnik i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
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"5)  art. 1 pkt 18 w zakresie dodawanego art. 21c, pkt 23, pkt 30 w zakresie uchylenia art. 55 i 

art. 57, art. 3 pkt 19, art. 5, art. 6, art. 18-20, art. 21 pkt 6, art. 25 oraz art. 45, które 

wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2020 r.". 

 

<Art. 26a. 

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

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

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. …) w art. 10 w ust. 

1 w pkt 3 w lit. a, w art. 17 w ust. 2 w pkt 5 oraz w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „w Centralnym 

Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości” zastępuje się wyrazami „w Krajowym Rejestrze 

Zadłużonych”.> 

 


