BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r.

o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 611)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i
694)
[Art. 4.
Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje,
elementy infrastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc usługowa, zwierzęta gospodarskie,
produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby
medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne oraz substancje czynne w
rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz.
944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97), produkty biobójcze, a także inne produkty niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3.]

<Art. 4.
Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce, materiały, urządzenia, maszyny,
konstrukcje, elementy infrastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc usługowa,
zwierzęta gospodarskie, produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki
spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze
weterynaryjne oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. –
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), materiały wybuchowe, broń,
amunicja oraz ich istotne części, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 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. z 2020 r. poz. 1545, z 2021 r.
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-2poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. …), produkty biobójcze, a także inne produkty – niezbędne
do realizacji celów, o których mowa w art. 3.>

Art. 16.
1. Agencja może oddać dany asortyment rezerw strategicznych na przechowanie, za
wynagrodzeniem, na podstawie umowy przechowania zawartej z:
1) przedsiębiorcą:
a) wykonującym działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu lub
magazynowania danego asortymentu,
b) dysponującym odpowiednią bazą magazynową,
[c)

gwarantującym

właściwą

jakość

przechowywanego

asortymentu

rezerw

strategicznych w okresie jego przechowywania;]
<c) gwarantującym właściwą jakość przechowywanego asortymentu rezerw
strategicznych w okresie jego przechowywania, a w przypadku materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz ich istotnych części, ładunków
miotających oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi,

bronią,

amunicją

oraz

wyrobami

i technologią

o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zapewniającym przechowanie tego
asortymentu zgodnie z warunkami określonymi w art. 33 ust. 1–3a tej ustawy
oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 4 tej ustawy,>
<d)posiadającym

odpowiednie

zezwolenia,

koncesje

lub

licencje

na

przechowywanie danego asortymentu, wymagane na podstawie odrębnych
ustaw;>
[2) organem administracji publicznej lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą,
spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.]
<2) organem administracji publicznej lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą,
spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b–d.>
2. Umowa przechowania określa w szczególności:
1) nazwę asortymentu rezerw strategicznych, jego ilość oraz miejsce i okres
przechowania;
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-32) wysokość wynagrodzenia za przyjęcie,

przechowanie i

zwrócenie rezerw

strategicznych oraz ich przetransportowanie, o ile jest to wymagane;
3) warunki przechowywania rezerw strategicznych zapewniające utrzymanie właściwego
ich stanu ilościowego i jakościowego;
4) sposób przechowywania rezerw strategicznych, w tym częstotliwość dokonywania ich
wymiany lub zamiany, a jeżeli jest to uzasadnione właściwościami przechowywanego
asortymentu, sposób jego konserwacji;
5) wymagania dotyczące urządzenia i oznakowania oraz ochrony magazynów, w których
rezerwy strategiczne będą przechowywane;
6) zobowiązanie przechowawcy do stałej gotowości zwrócenia rezerw strategicznych
oddanych na przechowanie;
7) warunki, na jakich przechowawca zapewni przetransportowanie rezerw strategicznych
w przypadku wystąpienia potrzeby ich przetransportowania;
8) zobowiązanie się przechowawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez
Agencję w zakresie wykonywania umowy;
9) zasady odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym kary za
jej naruszenie;
10) okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
3. W przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych,
przy wyłanianiu podmiotu do świadczenia usługi przechowania, o której mowa w ust. 1,
przepisy art. 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa i obronności państwa,
bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego lub wystąpiła klęska żywiołowa, lub
sytuacja kryzysowa, zawarcie umowy przechowania na czas trwania zagrożenia odbywa
się z wyłączeniem art. 13 ust. 5 oraz przepisów o zamówieniach publicznych.

USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955)

Art. 3.
Przepisy ustawy nie dotyczą:
1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
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-4Wojskowego, 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;
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);
<2c) broni i amunicji lub ich istotnych części gromadzonych przez Rządową Agencję
Rezerw Strategicznych w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw
strategicznych lub których zakup, magazynowanie, dystrybucja, wydawanie lub inne
zadania zostały powierzone tej Agencji zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 17
grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z
2022 r. poz. …);>
3) obrotu z zagranicą bronią i amunicją, technologiami i usługami mającymi znaczenie dla
obronności, bezpieczeństwa lub ważnych interesów Państwa oraz wytwarzania, przewozu
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozu z zagranicy i wywozu za granicę
broni i amunicji w celach przemysłowych lub handlowych, a także obrotu nimi na
podstawie odrębnych przepisów;
4) przemieszczania amunicji przez przedsiębiorców oraz przedsiębiorców zagranicznych, w
rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204).
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-5USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204)

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

Kontrwywiadu

Bezpieczeństwa

Wojskowego,

Wewnętrznego,

Służbę

Wywiadu

Agencję

Wywiadu,

Wojskowego,

Centralne

Służbę
Biuro

Antykorupcyjne, Służba Ochrony Państwa, Policję, Służbę Więzienną, Straż Graniczną,
Służbę Celno-Skarbową oraz przez armie obcych państw przebywające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
<3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych,
przechowywanych,

przemieszczanych

przez

Rządową

Agencję

Rezerw

Strategicznych w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw
strategicznych lub których zakup, magazynowanie, dystrybucja, wydawanie lub inne
zadania zostały powierzone tej Agencji zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 17
grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z
2022 r. poz. …).>
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
operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1802).
5. Przepisów ustawy, z wyjątkiem art. 9 ust. 9, nie stosuje się do amunicji.
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-6USTAWA z dnia 13 czerwca 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. z 2020 r. poz. 1545 oraz
z 2021 r. poz. 1329)
Art. 4.
Ustawy nie stosuje się do:
1) broni historycznej, to jest broni palnej rozdzielnego ładowania, przystosowanej do
strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu prochu czarnego, wytworzonej przed 1900 r.;
2) broni palnej wpisanej do inwentarza muzealiów, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i 1a
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), lub wpisanej do
rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa lub ujętej w wojewódzkiej
ewidencji zabytków, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1, art. 14a oraz art. 22 ust.
2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2020 r. poz. 282 i 782);
3) atrap broni niezdolnych do miotania pocisków z wykorzystaniem energii produktów
powstałych w wyniku reakcji chemicznej ładunku miotającego i przekrojów broni
służących do prezentacji sposobu działania mechanizmów broni - jeżeli nie zawierają
istotnych części, które można wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w broni palnej.

<Art. 4a.
Przepisów ustawy nie stosuje się do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
wykonującej zadania w zakresie tworzenia, utrzymywania i udostępnienia rezerw
strategicznych oraz zadania na podstawie art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2020
r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z 2022 r. poz. …).>
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