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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

-

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

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Z poważaniem
(-) Mateusz Morawiecki

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
numer w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów UC23

JEDN.
RED.
Art. 1
pkt 1

TREŚĆ PRZEPISU/ÓW PROJEKTU
Art. 1 pkt 1 podejmowania i wykonywania przez przedsiębiorców działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz kontroli tej działalności.

UZASADNIENIE WPROWADZENIA
PRZEPISU
Projekt ustawy reguluje wykonywanie
działalności koncesjonowanej w zakresie
szerszym aniżeli wytwarzanie i obrót
strzelecką bronią palną, których
potrzeba koncesjonowania wynika z
dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18
czerwca 1991 r. w sprawie kontroli
nabywania i posiadania broni (Dz. Urz.
UE L 256/51 z 13.09.1991), ze zmianami.
W
regulowanym
obszarze
koncesjonowanie
działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią
o
przeznaczeniu
wojskowym
lub
policyjnym
jest
utrwalone w aktualnie obowiązującym
stanie prawnym i stan ten powinien
zostać utrzymany na gruncie nowych
przepisów.

Art. 3
ust. 1
pkt 2

Z tego względu projekt ustawy zawiera
liczne przepisy, których potrzeba
wprowadzenia nie wynika z dyrektywy,
tylko
z
potrzeby
utrzymania
utrwalonego pod rządami obowiązującej
ustawy o wykonywaniu działalności
gospodarczej (…), stanu prawnego, albo
potrzeby skorygowania, dopracowania
lub
dopełnienia
obowiązujących
regulacji.
2)
broń – jest to broń palna, o której mowa w pkt 3, oraz inne rodzaje broni Wprowadzenie
przedmiotowych
w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji definicji nie jest związane z transpozycją
(Dz. U. z 2019 r. poz. 284), oraz inne urządzenia i narzędzia przeznaczone do przepisów dyrektywy, ale jest niezbędne
niszczenia lub obezwładniania celów;
z uwagi na zakres regulacji.

Art. 3
ust. 1
pkt 5

5)

Art. 3
ust. 1
pkt 8

8)

W projekcie ustawy wprowadzono
definicje pojęć, które są obecne w
ustawie obowiązującej. Nie zmieniła się
definicja materiałów wybuchowych,
wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (definicja
materiały wybuchowe – są to:
technologii o przeznaczeniu wojskowym
a)
substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny tych substancji, lub policyjnym została przeniesiona
które pod wpływem bodźców zewnętrznych są zdolne do gwałtownej z rozporządzenia wykonawczego do
reakcji chemicznej, której towarzyszy wydzielanie produktów ustawy).
gazowych o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że
mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także Pojawiła się potrzeba zdefiniowania
wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, z wyłączeniem istotnych komponentów artyleryjskiej
amunicji,
broni
palnej,
reprodukcji
broni
b)
materiały pirotechniczne – materiały lub mieszaniny materiałów czarnoprochowej
–
dotychczas
przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, niezdefiniowanych. Pojęcia odzysku i
istotne komponenty artyleryjskiej broni palnej – oznaczają lufę, komorę
zamkową lub nasadę zamkową oraz zamek, przeznaczone do broni palnej
wyposażonej w lufę o najmniejszej średnicy części prowadzącej przewodu
lufy wynoszącej co najmniej 20 mm;

c)

dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku
bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także
wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym,
plastyczne materiały wybuchowe – materiały wybuchowe, których
opis jest przedstawiony w części 1 „Opis materiałów wybuchowych”
w ust. I załącznika technicznego do Konwencji w sprawie znakowania
plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania,
podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. z 2007 r.
poz. 948);

Art. 3
ust. 1
pkt 9

9)

reprodukcja broni czarnoprochowej – jest to strzelecka broń palna
rozdzielnego ładowania, przystosowana do strzelania wyłącznie przy
wykorzystaniu prochu czarnego, odwzorowująca broń wytworzoną przed
1900 rokiem, z zachowaniem jej funkcjonalności;

Art. 3
ust. 1
pkt 11

11)

technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – są to informacje
niezbędne do rozwoju, produkcji lub użytkowania danego wyrobu
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, mające postać danych
technologicznych lub pomocy technicznej rozumianej jako przekazanie
danych technologicznych;

Art. 3
ust. 1
pkt 12

12)

wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – są to wyroby
zaprojektowane dla celów wojskowych lub policyjnych;

Art. 3
ust. 1
pkt 13

13)

zniszczenie – jest to odzysk albo unieszkodliwianie, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z
1)
późn. zm. ), broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, a także czynności prowadzące do niszczenia lub utylizacji
materiałów wybuchowych.

Art. 3
ust. 2

2. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, do istotnych komponentów
stosuje się przepisy dotyczące strzeleckiej broni palnej, a do istotnych
komponentów artyleryjskiej broni palnej stosuje się przepisy dotyczące broni
palnej innej niż strzelecka broń palna.
Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
3)
replik 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 komponentów, które można
wykorzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w broni palnej.
Art. 5. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest dozwolone wyłącznie po
spełnieniu warunków określonych w ustawie.
Art. 6. Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym prowadzi się w sposób zapewniający ochronę życia i
zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.
Art. 7. 1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
2) obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
– wymaga uzyskania koncesji.
2. Nie wymaga uzyskania koncesji obrót:
1) wyrobami pirotechnicznymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 45, 55 i

Art. 4
pkt 3

Art. 5

Art. 6

Art. 7

1

unieszkodliwienia w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.)
funkcjonujące na gruncie ustawy
obowiązującej zostały na potrzeby
ustawy zdefiniowane jako zniszczenie.

Wprowadzono pojęcie repliki za
motywem 26 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i UE 2017/853 Rady oraz
dodatkowo pojęcie przekroju broni,
które nie są bronią i do których nie
stosuje się przepisów ustawy.
Powtórzenie regulacji z ustawy
obowiązującej.

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.
1000, 1479, 1544, 1564 i 1592 oraz z 2019 r. poz. 60.
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60);

Art. 8

Art. 9

2) bronią palną pozbawioną cech użytkowych zgodnie z przepisami ustawy
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, pozbawionymi cech
użytkowych zgodnie z przepisami ustawy.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację rodzajów
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest
wymagane uzyskanie koncesja, uwzględniając aktualną wiedzę techniczną
z zakresu wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz konieczność ich
wyczerpującego sklasyfikowania.
Art. 8. 1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa
w art. 7 ust. 1, udziela, odmawia udzielenia, zmienia lub cofa, w drodze decyzji
administracyjnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej
„organem koncesyjnym”.
2. Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy
niż 50 lat.
Art. 9. 1. Przed udzieleniem koncesji organ koncesyjny zasięga, a przed
wydaniem innych decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 – może zasięgnąć, opinii
ministra właściwego do spraw gospodarki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub właściwego
komendanta wojewódzkiego Policji.

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

2. W przypadku uzyskania informacji, które mogą mieć wpływ na zmianę
wydanej opinii, organy opiniujące niezwłocznie przekazują uzyskane informacje
organowi koncesyjnemu.
3. Organ koncesyjny bezzwłocznie zawiadamia o udzieleniu koncesji, jej
zmianie albo cofnięciu Głównego Inspektora Pracy, ministra właściwego do spraw
gospodarki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, a także właściwych ze względu na siedzibę
przedsiębiorcy i miejsce wykonywania działalności gospodarczej wojewodę,
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta
wojewódzkiego Policji.
4. Organ koncesyjny bezzwłocznie zawiadamia o odmowie udzielenia
koncesji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu
Wojskowego oraz właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.

Art. 10
ust. 3

1)

2)

Art. 11

3. Wymóg, o którym mowa w:
ust. 1 pkt 1 lit. c – nie dotyczy rusznikarzy oraz przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
reprodukcjami broni czarnoprochowej;
ust. 1 pkt 3 lit. b – nie dotyczy przedsiębiorców wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie obrotu bez prawa magazynowania oraz
mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629 i 1633),
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
reprodukcjami broni czarnoprochowej.

Regulacja częściowo – w odniesieniu do
rusznikarzy
oraz
przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie
obrotu bez prawa magazynowania;
przeniesiona z ustawy obowiązującej.
Wyłączenie rozciągnięto na specyficzną
grupę
mikroprzedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania i obrotu
reprodukcjami broni czarnoprochowej.

Art. 11. 1. Za spełniającą przesłankę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Powtórzenie
regulacji
lit. d, uznaje się osobę, która odbyła i ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie obowiązującej .
w upoważnionej instytucji, potwierdzające posiadanie przez nią przygotowania
zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje co najmniej zagadnienia
dotyczące:
1) zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym;
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z

ustawy

2) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z tą działalnością
gospodarczą;
3) zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia, środowiska i bezpieczeństwa
publicznego, związanych z działalnością gospodarczą oraz sposobów ograniczania
lub eliminacji tych zagrożeń;
4) zewnętrznych zagrożeń dla prowadzonej działalności gospodarczej;
5) systemu oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji –
w przypadku działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania.
3. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą podczas
szkolenia.
4. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest zaświadczenie, które zawiera w
szczególności imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby szkolonej, a w przypadku
osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa – serię i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
5. Upoważnioną instytucją, o której mowa w ust. 1, może być podmiot
posiadający kompetencje i potencjał dydaktyczny w zakresie, o którym mowa w
ust. 2, związek z działalnością objętą zakresem ustawy oraz specjalistyczne
uprawnienia, w tym w dziedzinie certyfikacji, w szczególności instytut badawczy lub
szkoła wyższa.
6. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, jest odpłatne. Opłata za szkolenie nie
może przekraczać wysokości 1/2 przeciętnego wynagrodzenia za pracę,
ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1270), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi,
w drodze rozporządzenia:
1) instytucje upoważnione do prowadzenia szkolenia,
2) szczegółowy zakres szkolenia, sposób jego dokumentowania i
szczegółowe warunki jego prowadzenia, z uwzględnieniem możliwości
prowadzenia ćwiczeń praktycznych,
3) sposób przygotowania egzaminu sprawdzającego i zakres, szczegółowe
warunki i sposób jego przeprowadzania,
4) wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia,
5) wysokość opłat za szkolenie
– uwzględniając wymagania określone w ust. 2 i 3 i zróżnicowanie zakresu
szkolenia w zależności od rodzaju planowanej działalności gospodarczej,
zapewnienie czytelności zaświadczenia i zawarcia w nim informacji, o których
mowa w ust. 4, a także adekwatność opłaty do kosztów organizacji szkolenia.
Art. 12

Art. 12. 1. W celu stwierdzania spełniania przesłanek, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. f, przedsiębiorca, osoba uprawniona do kierowania
działalnością gospodarczą określoną w koncesji i pracownik są obowiązani poddać
się badaniu lekarskiemu oraz badaniu psychologicznemu.
2. W badaniu lekarskim stwierdza się, czy osoba badana wykazuje
zaburzenia psychiczne, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, które stanowią przeszkodę do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Na podstawie przeprowadzonego
badania wydaje się orzeczenie lekarskie.
3. Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu
rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania
w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby
badanej i stwierdza się w nim, czy osoba badana wykazuje istotne zaburzenia
funkcjonowania psychologicznego, które stanowią przeszkodę do wykonywania lub
kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym. Na podstawie przeprowadzonego badania wydaje się
orzeczenie psychologiczne.
4. Badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne są odpłatne. Opłata za
wykonanie badania i wydanie każdego orzeczenia, także w trybie odwoławczym,
nie może przekroczyć wysokości 1/10 przeciętnego wynagrodzenia.
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Nowa regulacja odwołująca się do
przepisów ustawy o broni i amunicji,
określających
zasady
wydawania
orzeczeń lekarskich i psychologicznych
potwierdzających
brak
zaburzeń
psychicznych i istotnych zaburzeń
funkcjonowania psychologicznego dla
osób ubiegających się o wydanie
pozwolenia na broń. Przepisy te mogą
być stosowane do osób uprawnionych
do wykonywania lub kierowania
działalnością koncesjonowaną oraz
pracowników
zatrudnionych
bezpośrednio przy wytwarzania i
obrocie towarami koncesjonowanymi,
którzy przechodzą analogiczne badania.
Na gruncie obowiązujących przepisów
ww.
regulacje
znajdują
w
rozporządzeniu
wykonawczym
do
ustawy.
Podobne
rozwiązania
zastosowano w ustawie o ochronie osób
i mienia.

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 13. 1. O spełnieniu przesłanki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. f,
orzeka:
1)
w zakresie stwierdzenia braku zaburzeń psychicznych – lekarz specjalista w
dziedzinie psychiatrii albo lekarz posiadający specjalizację I stopnia w
dziedzinie psychiatrii;
2)
w zakresie stwierdzenia braku istotnych zaburzeń funkcjonowania
psychologicznego – psycholog upoważniony, o którym mowa w art. 15c ust.
1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
2. O wydaniu orzeczenia, że osoba nie spełnia przesłanek, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. f, lekarz lub psycholog zawiadamiają:
1)
w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, i osób
uprawnionych do kierowania działalnością gospodarczą określoną
w koncesji – organ koncesyjny;
2)
w przypadku osób, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 –
pracodawcę tych osób.
Art. 14. 1. Od orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego
przysługuje odwołanie osobie badanej, organowi koncesyjnemu, a w przypadku
badania pracownika, także pracodawcy. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od
dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał
orzeczenie.
2. Podmiotami rozpatrującymi odwołania są:
1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie
dotyczy orzeczenia wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty
badawcze w dziedzinie medycyny pracy;
2) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony
Narodowej.
3. Lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone
odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
4. Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia
otrzymania odwołania.
5. Opłatę, o której mowa w art. 12 ust. 4, ponosi odwołujący się.
6. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest
ostateczne.
Art. 15. 1. Orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, wydane również
w trybie odwoławczym, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu wydającego orzeczenie;
2) imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania osoby badanej oraz numer
PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa – serię
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) treść orzeczenia, zgodnie z art. 12 ust. 2 albo 3;
4) datę wydania oraz podpis wydającego orzeczenie.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór
orzeczenia lekarskiego i wzór orzeczenia psychologicznego, uwzględniając potrzebę
zapewnienia jednolitości stosowanych wzorów i rozróżnienie ich od orzeczeń
wydawanych w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na broń.
Art. 16. 1. Za spełniającego przesłankę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3
lit. b, uznaje się przedsiębiorcę, który uzyskał pozytywną opinię dotyczącą
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe
wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją w miejscu lub miejscach
wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji, wydaną przez
upoważnioną instytucję.
2. Upoważnioną instytucją, o której mowa w ust. 1, może być podmiot
posiadający kompetencje i potencjał naukowy oraz związek z działalnością objęte
zakresem ustawy, doświadczenie w tym obszarze oraz specjalistyczne uprawnienia,
w tym w dziedzinie certyfikacji – w szczególności instytut badawczy lub szkoła
wyższa.
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna uwzględniać przewidywany
rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i towarzyszące jej zagrożenia
i obejmować ocenę w szczególności:
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Art. 17

1) prawidłowości przyjętych lokalizacji, konstrukcji i wyposażania obiektów
produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, pomocniczych i innych, z punktu
widzenia wzajemnych zagrożeń dla tych obiektów i otoczenia;
2) przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów dla wzniesienia
obiektów, o których mowa w pkt 1;
3) bezpieczeństwa
przewidywanych
do
realizacji
procesów
technologicznych oraz występujących w tych procesach surowców, produktów
i gotowych wyrobów;
4) bezpieczeństwa urządzeń technologicznych;
5) sposobu przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji,
wyrobów oraz technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
4. Przed wystąpieniem o wydanie opinii, o której mowa w ust. 1,
przedsiębiorca może zwrócić się do upoważnionej instytucji o określenie wymagań
niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii.
5. W przypadku wystąpienia zmian mogących mieć istotny wpływ na
spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe
wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją w miejscu lub miejscach
wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji, w szczególności
przebudowa obiektu, zmiana lokalizacji pomieszczeń produkcyjnych lub
magazynowych lub dotychczas stosowanej technologii, przedsiębiorca występuje
o aktualizację opinii, o której mowa w ust. 1.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze
rozporządzenia, upoważnione instytucje, mając na względzie ich kompetencje i
potencjał naukowy, dający gwarancję należytego wykonywania zleconych
czynności, związek z działalnością objętą zakresem ustawy, doświadczenia i
osiągnięcia w tym obszarze oraz specjalistyczne uprawnienia, w tym w zakresie
certyfikacji.
Art. 17. 1. Wniosek o udzielenie albo zmianę koncesji zawiera:
1)
firmę albo nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres siedziby oraz adres
miejsca lub miejsc wykonywania koncesjonowanej działalności
gospodarczej;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer lub wpis posiada;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)
określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być
udzielona koncesja;
5)
wnioskowany okres, na jaki ma być udzielona koncesja;
6)
planowaną datę rozpoczęcia koncesjonowanej działalności gospodarczej;
7)
dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,
a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, dane
członków
organu
zarządzającego
przedsiębiorcy,
prokurentów,
pełnomocników uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością
gospodarczą oraz będących osobami fizycznymi wspólników, a także
udziałowców i akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub
akcji przedsiębiorcy:
a)
imię i nazwisko,
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
obywatelstwo,
d)
numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo
innego państwa – serię i numer paszportu lub w stosunku do
obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
państwa
członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – serię i numer
innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość,
e)
adres miejsca stałego pobytu;
8)
listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość posiadanych przez nich
udziałów lub wielkość znacznych pakietów akcji, o których mowa
w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

6

Powtórzenie
regulacji
z
ustawy
obowiązującej, z kilkoma korektami, m.
in. oświadczenia dotychczas załączane
do wniosku będą składane na
formularzu wniosku.

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685);
wskazanie osób uprawnionych do wykonywania lub kierowania
koncesjonowaną działalnością gospodarczą.
2. We wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji składa się oświadczenie:
1)
o braku decyzji o niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów lub
akcji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli
niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857);
2)
o spełnianiu przesłanki, o której mowa w art. 10 ust. 2;
3)
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz osób
uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą,
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
4)
osób i podmiotów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2, że nie są
prowadzone przeciwko nim postępowania, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1 lit. h;
5)
o braku wpisu przedsiębiorcy w rejestrze dłużników niewypłacalnych
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ujawnienia w Krajowym Rejestrze
Zadłużonych – w przypadku zmiany koncesji.
3. Do wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji dołącza się:
1)
zaświadczenie o braku wpisu przedsiębiorcy w rejestrze dłużników
niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ujawnienia w
Krajowym Rejestrze Zadłużonych – w przypadku udzielenia, rozszerzenia
zakresu lub przedłużenia okresu ważności koncesji;
2)
opinię, o której mowa w art. 16;
3)
zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej albo szefa delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – w
przypadku komórek i jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia
techniczne przeznaczone do wykonywania koncesjonowanej działalności
gospodarczej spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska –
w przypadku
wykonywania
działalności
gospodarczej
w zakresie
wytwarzania lub obrotu z prawem magazynowania, a w przypadku
mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu reprodukcjami broni czarnoprochowej – tylko
zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej;
4)
zaświadczenia o niekaralności osób i podmiotów wymienionych w art. 10
ust. 1 pkt 1 i 2 za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
5)
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i przygotowanie
zawodowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz osób
uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą;
6)
orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, o których mowa w art. 12,
dla przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz osób
uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą;
7)
dowód zapłaty opłaty skarbowej.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa w formie
oryginału, uwierzytelnionej kopii lub poświadczonego tłumaczenia.
5. Do wniosku o zmianę koncesji dokumenty wymienione w ust. 3 dołącza
się stosownie do zakresu zmiany wskazanej we wniosku.
6. Przedsiębiorca może dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji także inne
dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.
7. Organ koncesyjny może zażądać od przedsiębiorcy innych dokumentów,
niż określone w ust. 3, lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku
postępowania okaże się, że ze względu na obronność, bezpieczeństwo państwa lub
inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
9)
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Art. 18

Art. 19

Art. 20
Art. 21

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań.
9. Organy, o których mowa w art. 9 ust. 1, mają prawo dokonać
sprawdzenia faktów w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki
wykonywania planowanej działalności gospodarczej.
10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji, uwzględniając
w nim konieczność zapewnienia czytelności wzoru oraz obowiązek zawarcia
informacji, o których mowa w ust. 1–3.
Art. 18. Przed wydaniem decyzji w sprawie udzielenia koncesji lub jej
zmiany, organ koncesyjny wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia, w wyznaczonym
terminie, brakującej dokumentacji lub przedstawienia dodatkowych informacji lub
dokumentów, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Art. 19. 1. Przedsiębiorca, który zamierza podjąć działalność gospodarczą
wymagającą uzyskania koncesji, może ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia
koncesji, zwane dalej „promesą”. W promesie uzależnia się udzielenie koncesji od
spełnienia warunków wykonywania działalności gospodarczej wymagającej
uzyskania koncesji.
2. W postępowaniu o udzielenie promesy stosuje się przepisy dotyczące
udzielenia koncesji.
3. W promesie ustala się okres jej ważności, z tym że nie może on być
krótszy niż 6 miesięcy.
4. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na
wykonywanie działalności gospodarczej określonej w promesie, chyba że:
1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy;
2) wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w promesie;
3) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.
5. W przypadku śmierci przedsiębiorcy, w okresie ważności promesy nie
można odmówić udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
określonej w promesie właścicielowi przedsiębiorstwa w spadku w rozumieniu art.
3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629) albo, jeżeli przedsiębiorca był wspólnikiem
spółki cywilnej, innemu wspólnikowi tej spółki, jeżeli osoba ta przedłoży pisemną
zgodę właścicieli przedsiębiorstwa w spadku na udzielenie jej tej koncesji, chyba że:
1) uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż
dane osoby, która złożyła wniosek o udzielenie promesy;
2) właściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej, który
złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków określonych w
promesie;
3) właściciel przedsiębiorstwa w spadku albo wspólnik spółki cywilnej, który
złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił określonych w ustawie warunków
wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją;
4) wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1.
Art. 20. Za udzielenie koncesji lub jej zmianę oraz za udzielenie promesy lub
jej zmianę pobiera się opłatę skarbową.
Art. 21. 1. Koncesja zawiera:
1) podstawę prawną jej udzielenia;
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres siedziby;
3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) imiona i nazwiska członków organu zarządzającego oraz prokurentów,
a także pełnomocników, ze wskazaniem osób uprawnionych do kierowania
działalnością gospodarczą określoną w koncesji;
5) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą została
udzielona koncesja;
6) adres miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
7) datę rozpoczęcia działalności gospodarczej określonej w koncesji;
8) okres, na jaki została udzielona;
9) datę wydania.
2. W koncesji organ koncesyjny może określić szczególne warunki
wykonywania działalności gospodarczej, mające na celu zapewnienie ochrony życia
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z

ustawy

Art. 22

Art. 23

Art. 24

i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.
3. W koncesji zamieszcza się pouczenie o obowiązku powiadomienia organu
koncesyjnego o podjęciu działalności gospodarczej określonej w koncesji
w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności wpisanej do koncesji, pod
rygorem jej cofnięcia, oraz o obowiązkach przedsiębiorcy w przypadku zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej, na którą uzyskał koncesję.
Art. 22. 1. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, jeżeli:
1) jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego;
2) przedsiębiorca znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niego
postępowanie upadłościowe;
3) przedsiębiorcy cofnięto w ciągu ostatnich 10 lat koncesję, z wyjątkiem
cofnięcia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3;
4) przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która była wspólnikiem, członkiem
organu zarządzającego, prokurentem, pełnomocnikiem uprawnionym do
kierowania działalnością określoną w koncesji albo przedsiębiorcą będącym osobą
fizyczną, wobec którego wydano decyzję o cofnięciu koncesji, a jej działalność
miała wpływ na wydanie tej decyzji;
5) wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorcy jest osoba
lub spółka, której cofnięto w ciągu ostatnich 10 lat koncesję, z wyjątkiem cofnięcia
z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3.
2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia albo zmiany koncesji albo
ogranicza jej zakres w stosunku do wniosku, jeżeli przedsiębiorca nie spełnia
określonych w ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej
koncesją.
3. Organ koncesyjny może odmówić udzielenia koncesji lub ograniczyć jej
zakres w stosunku do wniosku albo odmówić zmiany koncesji w przypadku, gdy
wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów
albo akcji przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.
o kontroli niektórych inwestycji, jeżeli jest to w interesie publicznym.
Art. 23. Organ koncesyjny może zwracać się do sądów, prokuratury, Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych organów administracji
publicznej o przekazanie informacji, materiałów i danych będących w ich
posiadaniu, istotnych dla prowadzonego postępowania administracyjnego lub
wyjaśniającego, zmierzającego do ustalenia, czy działalność gospodarcza określona
w koncesji wykonywana przez przedsiębiorcę, rażąco narusza warunki określone
w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności
gospodarczej, wynikające z przepisów prawa, albo czy działalność tego
przedsiębiorcy nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa
albo porządku publicznego.
Art. 24. 1. Organ koncesyjny cofa koncesję, gdy:
1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania
koncesjonowanej działalności gospodarczej;
2) jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie obronności
lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego;
3) przedsiębiorca nie podjął wykonywania działalności gospodarczej
określonej w koncesji w terminie określonym w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub zaprzestał
wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji;
4) przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna przestał spełniać warunki
określone w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zakresie posiadania co najmniej dwóch osób
uprawnionych do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji,
spełniających warunki z art. 10 ust. 1 pkt 1, z których co najmniej jedna jest
członkiem organu zarządzającego, a druga członkiem tego organu, prokurentem
lub pełnomocnikiem uprawnionym do kierowania działalnością określoną
w koncesji i pomimo wezwania organu koncesyjnego w terminie 6 miesięcy nie
spełnił tych warunków;
5) przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone w art. 10 ust. 1:
a) pkt 1 lit. g,
b) pkt 2 – w zakresie spełniania przez osoby w nim wymienione warunku,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. g,
c) pkt 3 lit. a;
6) przedsiębiorca przestał spełniać warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1
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Art. 25

Art. 26

Art. 27

pkt 1 lit. f lub pkt 2 w zakresie spełniania przez osoby uprawnione do kierowania
działalnością gospodarczą określoną w koncesji warunku, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1 lit. f;
7) przedsiębiorca uniemożliwia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione
organy.
2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, gdy
przedsiębiorca:
1) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego
niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi
działalność gospodarczą objętą koncesją;
2) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki
wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, wynikające z przepisów
prawa.
3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję, gdy:
1) została ogłoszona upadłość lub w przypadku likwidacji przedsiębiorcy;
2) przedsiębiorca przestał spełniać warunek określony w art. 10 ust. 1 pkt 1
lit. h lub pkt 2 w zakresie spełniania przez osoby w nim wymienione warunku,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. h;
3) przedsiębiorca nie zawiadomił organu koncesyjnego w terminie
określonym w art. 27 ust. 1 pkt 2 o podjęciu wykonywania działalności
gospodarczej określonej w koncesji;
4) przedsiębiorca, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, albo osoby
uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji, nie
przedstawiły organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia utraty ważności
aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa
w art. 12;
5) wydano decyzję o stwierdzeniu niedopuszczalności wykonywania praw
z udziałów lub akcji przedsiębiorcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, jeżeli jest to w interesie publicznym.
4. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres, gdy
przedsiębiorca:
1) nie zawiadomił organu koncesyjnego w terminie o zmianach określonych
w art. 27 ust. 1 pkt 3;
2) utrudnia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione organy;
3) nie wdrożył w terminie lub zaprzestał stosowania systemu oceny jakości
produkcji, o którym mowa w art. 41.
Art. 25. Organ koncesyjny w decyzji o cofnięciu koncesji może określić
obowiązki przedsiębiorcy w zakresie terminów zbycia posiadanych przez niego
materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, oraz sposób zabezpieczenia dokumentacji, w tym
ewidencji, o których mowa w art. 47 ust. 1 i art. 59 ust. 1, i obiektów związanych z
ich wytwarzaniem i obrotem. Termin zbycia nie może być krótszy niż miesiąc i
dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
Art. 26. Organ wydający decyzję administracyjną lub postanowienie w
postępowaniu toczącym się na podstawie ustawy może odstąpić od uzasadnienia
faktycznego, jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa
państwa.
Art. 27. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję, jest obowiązany:
1) podjąć działalność gospodarczą określoną w koncesji w terminie 6
miesięcy od daty rozpoczęcia działalności wpisanej do koncesji;
2) zawiadomić organ koncesyjny o podjęciu albo o zaprzestaniu
wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji w terminie 14 dni od
dnia podjęcia albo zaprzestania wykonywania tej działalności;
3) zawiadomić organ koncesyjny, w terminie 14 dni, o zmianie:
a) firmy, nazwy lub formy prawnej wykonywanej działalności gospodarczej,
b) imienia, nazwiska lub obywatelstwa przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną oraz osób, o których mowa w lit. d i e,
c) siedziby, adresu siedziby lub adresu miejsca wykonywania działalności
gospodarczej, a także miejsca stałego pobytu przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną,
d) składu organu zarządzającego lub prokurentów, a także pełnomocników
uprawnionych do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji,
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Art. 28

Art. 29

Art. 30

e) wspólników, a także udziałowców i akcjonariuszy posiadających co
najmniej 20% udziałów lub akcji przedsiębiorcy,
f) w zakresie wypełniania przez osoby i podmioty, o których mowa w lit. d i
e, oraz przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, warunków określonych w
art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. e¬ h,
g) w zakresie wypełniania przez przedsiębiorcę warunku, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a,
h) firmy lub nazwy niebędącego osobą fizyczną wspólnika, udziałowca lub
akcjonariusza przedsiębiorcy,
i) stanu faktycznego, na podstawie którego zostały wydane opinie, o
których mowa w art. 16, oraz zaświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 3,
w szczególności zmianie stosowanej technologii, zmianach konstrukcyjnych obiektu
i zmianach lokalizacji części produkcyjnej lub magazynowej,
j) skutkującej przejściem koncesji z mocy prawa na inny podmiot, w
szczególności w rezultacie łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa
handlowego, sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wraz z
koncesją albo wniesienia koncesji jako niematerialnego składnika przedsiębiorstwa
aportem do spółki prawa handlowego na pokrycie udziałów lub akcji tej spółki,
k) dotyczącej otwarcia likwidacji, wszczęcia postępowania upadłościowego,
likwidacji lub ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
l) dotyczącej zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności
gospodarczej.
2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wpisanych
do koncesji, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę koncesji.
Art. 28. 1. Bezpośrednio do pracy przy wytwarzaniu materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym może być dopuszczona jedynie osoba, która:
1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. e¬ g, a w
przypadku pracowników młodocianych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.),
zatrudnionych jako rusznikarze lub przy wytwarzaniu reprodukcji broni
czarnoprochowej, wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. f i g;
2) ma ukończone 18 lat, a w przypadku rusznikarzy oraz pracy przy
wytwarzaniu reprodukcji broni czarnoprochowej – również osoba będąca
pracownikiem młodocianym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy;
3) posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe;
4) posiada pozytywną opinię Policji, a w przypadku obywatela innego
państwa – organu odpowiedniego szczebla i kompetencji w tym państwie,
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.
2. Przygotowanie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje i
potwierdza zatrudniający przedsiębiorca.
3. Opinię Policji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wydaje w formie
postanowienia komendant powiatowy Policji właściwy ze względu na miejsce
stałego pobytu osoby opiniowanej. Od postanowienia w sprawie opinii służy
zażalenie do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
Art. 29. 1. Bezpośrednio do pracy przy obrocie materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym może być dopuszczona jedynie osoba, która:
1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. e¬ g;
2) ma ukończone 18 lat;
3) posiada przygotowanie zawodowe;
4) posiada pozytywną opinię Policji, a w przypadku obywatela innego
państwa – organu odpowiedniego szczebla i kompetencji w tym państwie,
właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu.
2. Przygotowanie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje i
potwierdza zatrudniający przedsiębiorca.
3. Opinię Policji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wydaje w formie
postanowienia komendant powiatowy Policji właściwy ze względu na miejsce
stałego pobytu osoby opiniowanej. Od postanowienia w sprawie opinii służy
zażalenie do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
Art. 30. 1. Przy zatrudnieniu oraz w trakcie trwania zatrudnienia
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Art. 31

Art. 32

Art. 33

przedsiębiorca jest obowiązany weryfikować spełnianie przez pracownika
wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1.
2. W celu weryfikacji, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, o której
mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1, pracodawca odbiera od pracownika
dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1
lit. e¬ g, art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz występuje o wydanie
opinii, o której mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 29 ust. 1 pkt 4. Spełnienie
wymagań określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. g potwierdza się zaświadczeniem z
Krajowego Rejestru Karnego.
3. Pracownik jest obowiązany niezwłocznie poinformować pracodawcę o
braku spełnienia wymagań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. e i g.
4. Raz na 5 lat pracodawca występuje o aktualną opinię, o której mowa w
art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 29 ust. 1 pkt 4, dotyczącą pracownika.
5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do spełniania przez pracownika
wymagań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. e¬ g, w trakcie trwania
zatrudnienia pracownika, przedsiębiorca może ponownie zażądać od pracownika
aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań.
Art. 31. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz osoby
uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji, a także
pracownicy, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1, są obowiązani
przedstawić raz na 5 lat aktualne orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne,
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu, potwierdzające
spełnienie przesłanek z art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. f.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz osoby
uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji,
przedstawiają orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne organowi
koncesyjnemu, a osoby, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1 –
pracodawcy.
Art. 32. Opłatę za pierwsze zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
oraz opłatę za pierwsze badania lekarskie i psychologiczne i wydanie orzeczenia
ponosi pracownik, a za kolejne, uzyskane lub przeprowadzane w trakcie trwania
zatrudnienia, opłatę ponosi pracodawca.
Art. 33. 1. Materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i technologię
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytworzone albo przechowywane w
związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przechowuje się w warunkach
zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.
2. W celu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca w
szczególności:
1) zapewnia odpowiednią lokalizację, konstrukcję i wyposażenie obiektów
magazynowych;
2) zapewnia prawidłowe przechowywanie materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w
obiektach magazynowych;
3) opracowuje, aktualizuje i zapewnia przestrzeganie instrukcji technicznej
przechowywania oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) prowadzi kartę kwalifikacyjną obiektu magazynowego, zawierającą
informacje dotyczące obiektu magazynowego, plan obiektu magazynowego oraz
wymagania techniczne obiektu magazynowego;
5) zabezpiecza
obiekty
magazynowe
przed
dostępem
osób
nieuprawnionych, w tym także zapewnia bezpośrednią ochronę obiektu
magazynowego oraz odpowiednie zabezpieczenie techniczne;
6) prowadzi ewidencję osób wchodzących, zawierającą w szczególności ich
imiona i nazwiska, stosownie do przewidzianych zasad ograniczenia dostępu do
obiektów magazynowych.
3. Rodzaje obiektów magazynowych klasyfikuje się w zależności od rodzaju i
ilości przechowywanych w nich materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także celu i
miejsca ich przechowywania.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze
rozporządzenia:
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Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

1) klasyfikację rodzajów obiektów magazynowych,
2) wymagania organizacyjne i techniczne obiektów magazynowych, w
których są przechowywane materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i
technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym szczegółowe
wymogi prowadzenia kart kwalifikacyjnych obiektu magazynowego,
3) szczegółowe wymagania dla pomieszczeń, w których są przechowywane
materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, w tym ich warunki lokalizacyjne i niezbędne
zabezpieczenie techniczne oraz zabezpieczenie przed dostępem osób
nieuprawnionych
– uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych
towarów oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, w których
przechowywane lub wytwarzane są te towary, zróżnicowanie rodzajów
pomieszczeń, w których mogą być przechowywane te towary oraz zróżnicowania
zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska ze względu na
właściwości przechowywanych towarów.
Art. 34. Umowa cywilnoprawna, której przedmiotem są materiały
wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, wymaga potwierdzenia na piśmie albo w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w którym
należy wskazać wszystkie istotne postanowienia umowy.
Art. 35. 1. Transakcje dotyczące wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, które nie naruszają przepisów ustawy, ale wzbudzają
wątpliwości co do możliwości stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, przedsiębiorca zgłasza
Komendantowi Głównemu Policji.
2. W przypadku odmowy zawarcia transakcji, o której mowa w ust. 1,
przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia nie później niż następnego dnia roboczego po
odmowie zawarcia transakcji.
3. Informacje dotyczące transakcji, o których mowa w ust. 1, przetwarza się
na zasadach określonych w art. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.
z 2019 r. poz. 161 i 125). W razie potrzeby Komendant Główny Policji bezzwłocznie
przekazuje informacje o takich transakcjach Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
4. Komendant Główny Policji podaje do publicznej wiadomości, w tym
udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej, na które zgłasza się transakcje oraz odmowy transakcji, o których
mowa w ust. 1.
5. Zgłaszanie transakcji i odmów zawarcia transakcji, o których mowa w ust.
1, dotyczących strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów, może odbywać
się za pośrednictwem SRB.
Art. 36. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym może zawiesić
wykonywanie działalności gospodarczej na okres nie dłuższy niż 3 lata.
2. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres dłuższy niż
6 miesięcy jest możliwe w przypadku zbycia lub oddania w komis wszystkich
materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów oraz technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Art. 37. 1. W przypadku wydania ostatecznej decyzji cofającej koncesję
przedsiębiorca jest obowiązany:
1) zabezpieczyć wytworzone i zgromadzone materiały wybuchowe, broń,
amunicję, wyroby oraz technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na
zasadach określonych w art. 33 ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 33 ust. 4;
2) zbyć materiały wybuchowe, broń, amunicję, wyroby oraz technologię o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3) przekazać ewidencje, o których mowa w art. 47 ust. 1 i art. 59 ust. 1,
organowi koncesyjnemu w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.
2. Ewidencje przekazywane organowi koncesyjnemu powinny zostać
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Nie jest to wymóg dyrektywy, ale
sprzyja osiąganiu celów dyrektywy w
odniesieniu do umów cywilnoprawnych
dotyczących strzeleckiej broni palnej.
Zasadne jest rozciągnięcie tego wymogu
na pozostałe towary koncesjonowane.
Przepisy wprowadzony z dyrektywy Przedsiębiorca koncesjonowany działa w
granicach prawa i w zakresie udzielonej
koncesji. Ustawa określa podmioty
uprawnione do nabycia broni i amunicji
do niej. Transakcje zgodne z prawem,
ale wzbudzające podejrzenia, co do
możliwości
stwarzania
zagrożenia
bezpieczeństwa mogą być zgłaszane do
KGP.

Wprowadzenie możliwości zawieszenia
działalności gospodarczej w tym
warunków zawieszenia.

Wprowadzenie
obowiązków
jakie
przedsiębiorca ma spełnić w przypadku
wydania decyzji cofającej koncesję.

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

uporządkowane chronologicznie i przekazane wraz ze spisem zawartości. W
przypadku stwierdzenia braków w ewidencji albo niezgodności ze spisem
zawartości, organ koncesyjny wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia braków w
terminie 14 dni.
3. Organ koncesyjny przechowuje przekazane ewidencje przez okres 10 lat.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się w przypadku przedsiębiorcy, który nie
podjął działalności gospodarczej na podstawie koncesji.
Art. 38. 1. Materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym projektuje się i wytwarza w taki sposób,
aby w normalnych i przewidywalnych warunkach, w całym projektowanym okresie
ich używania, zapewniały maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo oraz, poza
przypadkami celowego stosowania, stwarzały możliwie najmniejsze zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.
2. Materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym projektuje się i wytwarza w taki sposób, aby można je
było poddać zniszczeniu.
3. Projektowany okres używania oznacza przedział czasu określony przez
wytwórcę, w którym materiały wybuchowe, broń i amunicja oraz wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym utrzymują swoje cechy na poziomie
określonym przez wytwórcę.
Art. 39. 1. Materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przed uruchomieniem ich produkcji,
podlegają ocenie pod względem spełnienia wymogów, o których mowa w art. 38.
2. Potwierdzenie pozytywnej oceny następuje na zasadach określonych w
ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r.
poz. 114).
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do działalności gospodarczej
wykonywanej przez rusznikarzy w zakresie wytwarzania istotnych komponentów
niezbędnych do przerobienia, naprawy i remontu strzeleckiej broni palnej oraz
działalności w zakresie wytwarzania reprodukcji broni czarnoprochowej.
Art. 40. 1. Nieprzydatne do użycia materiały wybuchowe, broń, amunicja,
oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym mogą podlegać
zniszczeniu.
2. Zniszczenia dokonuje się w sposób bezpieczny dla życia lub zdrowia ludzi i
mienia oraz możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska.
Art. 41. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest obowiązany utworzyć w terminie
roku od daty udzielenia koncesji albo rozszerzenia zakresu koncesji o wytwarzanie,
oraz wdrożyć i stosować system oceny jakości produkcji.
2. W ramach systemu oceny jakości produkcji należy określić w szczególności
zadania organów przedsiębiorstwa, podstawowe zadania na stanowiskach pracy
w zakresie kontroli i zarządzania produkcją, procedury kontroli wewnętrznej
i kontroli produktu końcowego, zasady doboru i szkoleń pracowników oraz
archiwizacji danych.
3. System oceny jakości produkcji podlega zaopiniowaniu pod względem zgodności
z wymogami określonymi w ust. 2. Opinię zgodności wydają upoważnione
instytucje, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16
ust. 6.
4. Przed wystąpieniem o wydanie opinii zgodności przedsiębiorca może zwrócić się
do upoważnionej instytucji o określenie szczegółowych wymagań dotyczących
systemu oceny jakości produkcji.
5. Opinię wydaje się na zlecenie i koszt ubiegającego się o nią przedsiębiorcy.
6. W przypadku wystąpienia zmian w wykonywanej działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, mogących mieć istotny wpływ na
stosowanie systemu oceny jakości produkcji, w szczególności przebudowa obiektu,
zmiana lokalizacji pomieszczeń produkcyjnych lub magazynowych lub dotychczas
stosowanej technologii, przedsiębiorca występuje o aktualizację opinii zgodności.
7. Uznaje się, że przedsiębiorca, który posiada aktualny certyfikat wydany przez
uprawnioną jednostkę certyfikującą w zakresie objętym koncesją, posiada i stosuje
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jakości produkcji przez upoważnioną
instytucję.

Art. 42

Art. 43

Art. 44

system oceny jakości produkcji.
Art. 42. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest obowiązany opracować
i aktualizować plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi,
mienia oraz środowiska.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1) informacje dotyczące lokalizacji i działalności przedsiębiorcy;
2) określenie możliwości wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, mienia i środowiska i ich przewidywane skutki;
3) opis środków zapewniających gotowość na wypadek wystąpienia zdarzeń
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia i środowiska
i ograniczanie skutków tych zdarzeń;
4) sposoby
prowadzenia
działań
ratowniczych,
powiadamiania
i współdziałania z zewnętrznymi służbami ratowniczymi i innymi podmiotami oraz
zasady postępowania po zakończeniu tych działań;
5) zasady ewakuacji ludzi i mienia z miejsc wystąpienia zdarzeń
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, mienia i środowiska.
3. Plan postępowania uzgadnia się z właściwymi ze względu na miejsce
wykonywania działalności gospodarczej komendantami powiatowymi (miejskimi)
Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku gdy organem założycielskim
przedsiębiorcy jest Minister Obrony Narodowej – również z właściwym
terytorialnie szefem delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
4. Plan postępowania uzgadnia się z właściwym ze względu na miejsce
wykonywania działalności gospodarczej komendantem wojewódzkim (Stołecznym)
Policji, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym z właściwym
terytorialnie dyrektorem delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo z
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku, gdy nie występuje
dla danego terytorium właściwy dyrektor delegatury Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
5. W przypadku gdy organem założycielskim przedsiębiorcy jest Minister
Obrony Narodowej plan postępowania uzgadnia się z właściwym ze względu na
miejsce wykonywania działalności gospodarczej komendantem oddziału
Żandarmerii Wojskowej, a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym z
Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
6. Przedsiębiorca przesyła uzgodniony plan organom, o których mowa
odpowiednio w ust. 3-5.
7. Plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia
oraz środowiska podlega aktualizacji w przypadku zmian w sposobie użytkowania
obiektu lub procesu technologicznego, jednak nie rzadziej niż raz na 5 lat.
8. Rada
Ministrów
określi,
w drodze
rozporządzenia,
tryb
opracowania, szczegółowy zakres i wymagania, jakim powinien odpowiadać plan
postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz
środowiska, w tym dokumenty dołączane do planu, uwzględniając rodzaj
prowadzonej działalności gospodarczej i stopień jej potencjalnego zagrożenia dla
życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska.
Art. 43. 1. Przepisów art. 41 nie stosuje się do działalności gospodarczej
wykonywanej przez rusznikarzy oraz mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
2. Przepisów art. 42 nie stosuje się do działalności gospodarczej
wykonywanej przez rusznikarzy oraz mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wytwarzających reprodukcje broni
czarnoprochowej.

Powtórzenie
regulacji
z
ustawy
obowiązującej oraz doprecyzowanie
przepisu.

Powtórzenie
regulacji
z
ustawy
obowiązujące z modyfikacją polegającą
na rozszerzeniu jej stosowania na
mikroprzedsiębiorców - w przypadku
sytemu oceny jakości produkcji, a w
przypadku planu postępowania na
wypadek
zagrożenia
na
mikroprzedsiebiorców wytwarzających
reprodukcje broni czarnoprochowej.
Art. 44. 1. Każda jednostka broni palnej, w tym strzeleckiej broni palnej, oraz Przepisy wprowadzony z dyrektywy – od
każdy istotny komponent podlegają oznakowaniu przez wytwórcę niezwłocznie po dnia 14 wrzenia 2018 r. obwiązek
wytworzeniu.
znakowania broni palnej, w tym
2. Strzelecką broń palną oznakowuje się niepowtarzalnym, czytelnym i strzeleckiej broni palnej, oraz y
trwałym oznakowaniem, które obejmuje:
istotnych komponentów
1) imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy lub oznaczenie handlowe;
2) państwo lub miejsce wytworzenia, zgodnie z rozporządzeniem Komisji
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Art. 45

Art. 46

Art. 47

(UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty
dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do
aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012, str.
7), zwanym dalej „rozporządzeniem 1106/2012”;
3) numer seryjny i rok wytworzenia, jeśli nie został zawarty w numerze
seryjnym;
4) model – w miarę możliwości.
3. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 2, umieszcza się na szkielecie,
komorze zamkowej lub zamku strzeleckiej broni palnej.
4. Istotne komponenty oznakowuje się w sposób wskazany w ust. 2, a w
przypadku gdy rozmiar istotnego komponentu nie pozwala na umieszczenie na nim
pełnego oznakowania, oznakowuje się go co najmniej numerem seryjnym lub
kodem alfanumerycznym albo cyfrowym.
5. Broń palną inną niż strzelecka broń palna oznakowuje się
niepowtarzalnym, czytelnym i trwałym oznakowaniem, które obejmuje co
najmniej:
1) nazwę wytwórcy lub oznaczenie handlowe;
2) numer seryjny i rok wytworzenia, jeśli nie został zawarty w numerze
seryjnym.
6. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 2, 4 i 5, może obejmować znak
towarowy wytwórcy lub producenta.
Art. 45. 1. Plastyczne materiały wybuchowe podlegają znakowaniu
niezwłocznie po ich wytworzeniu.
2. Znakowanie plastycznego materiału wybuchowego następuje przez
równomierne rozmieszczenie w nim materiału znakującego, rozumianego jako
jedna z substancji wymienionych w części 2 ,,Materiały znakujące” załącznika
technicznego do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. c, dodanego w
ilości wskazanej w tej części załącznika technicznego.
3. Znakowaniu nie podlegają plastyczne materiały wybuchowe
przechowywane lub stosowane w sposób określony w części 1 ust. II załącznika
technicznego do Konwencji, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. c.
Art. 46. Podstawowe opakowanie jednostkowe amunicji do strzeleckiej
broni palnej podlega oznakowaniu przez wytwórcę niezwłocznie po
wytworzeniu. Oznakowanie obejmuje:
1)
nazwę wytwórcy;
2)
numer identyfikacyjny partii;
3)
kaliber i typ amunicji.
Art. 47. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ewidencjonuje:
1) wytworzone materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
2) materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym przyjęte do remontu, naprawy, przerobienia,
oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia.
2. W ewidencji, o której mowa w ust. 1, gromadzi się następujące dane
osobowe wprowadzającego do ewidencji oraz sprzedającego, kupującego,
oddającego do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech
użytkowych lub zniszczenia oraz osoby uprawnionej do odbioru towaru i osób
podpisujących raport produkcyjny:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną albo firmę lub nazwę przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna;
2) adres miejsca stałego pobytu osoby fizycznej lub przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną, albo adres siedziby przedsiębiorcy innego niż osoba
fizyczna;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy nie został nadany – nazwę, serię i
numer dokumentu tożsamości, a także organ wydający dokument tożsamości, albo
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli posiada.
3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w formie księgi
ewidencyjnej.
4. Strzelecka broń palna i odrębne istotne komponenty, wytworzone lub
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koncesjonowanych
przyjętych
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naprawy,
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przerobienia,
oznakowania,
pozbawienia
cech
użytkowych i zniszczenia, co jest
związane
ze
zmianą
definicji
wytwarzania i potrzebą zapewnienia
jednolitości zasad ewidencjonowania
strzeleckiej broni palnej w SRB i
zastępczo poza systemem. Ponadto ze
względów poprawności legislacyjnej
przeniesiono
z
obowiązującego
rozporządzenia dot. ewidencjonowania
przepis dot. możliwości łączenia
ewidencji
dot.
towarów
koncesjonowanych wytworzonych i
przeznaczonych do obrotu.

Art. 48

przyjęte do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech
użytkowych lub zniszczenia, podlegają ewidencjonowaniu w SRB, na zasadach
określonych w przepisach działu IV.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona łącznie z
ewidencją materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przeznaczonych do obrotu oraz
przyjętych na przechowanie lub w komis, a także z ewidencją zawartych transakcji
mających za przedmiot obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem Obrony Narodowej, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze
rozporządzenia,
szczegółowy
sposób
ewidencjonowania
materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia,
oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia, w tym dokumenty
stanowiące podstawę wpisu do ewidencji, sposób prowadzenia i szczegółowy
zakres danych zawartych w ewidencji i tych dokumentach, mając na względzie
potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji i jednoznacznej identyfikacji materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia,
oznakowania, pozbawienia cech użytkowych oraz zniszczenia.
Art. 48. 1. Broń palna, w tym strzelecka broń palna, oraz wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym mogą zostać pozbawione cech
użytkowych.
2. Pozbawienia cech użytkowych dokonuje przedsiębiorca posiadający
koncesję, której zakres obejmuje wytwarzanie danego rodzaju broni palnej albo
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a w przypadku strzeleckiej
broni palnej również podmioty, o których mowa w ust. 3.
3. Pozbawienie cech użytkowych wymaga potwierdzenia przez uprawniony
podmiot.

Art. 49

Art. 49. Strzelecką broń palną pozbawia się cech użytkowych zgodnie z
przepisami
rozporządzenia
wykonawczego
Komisji
(UE)
2015/2403
ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni
cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych
trwale nie nadaje się do użytku, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym
Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015, str.
62), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2403”.

Art. 50

Art. 50. 1. Strzelecką broń palną uznaje się za pozbawioną cech użytkowych,
jeżeli uprawniony podmiot zweryfikował i poświadczył zgodność pozbawienia cech
użytkowych danej broni z wymogami rozporządzenia 2015/2403, wydając
świadectwo pozbawienia cech użytkowych zgodne ze wzorem określonym w
załączniku III do tego rozporządzenia oraz oznakował broń pozbawioną cech
użytkowych.
2. Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka
broń palna została pozbawiona cech użytkowych, oraz do oznakowania strzeleckiej
broni palnej pozbawionej cech użytkowych mogą być podmioty posiadające
potencjał naukowy i techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie zasad
budowy i eksploatacji broni palnej.
3. Weryfikacja zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych jest odpłatna. Opłata za dokonanie weryfikacji wynosi nie więcej niż
1/10 przeciętnego wynagrodzenia.
Art. 51. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z
Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
podmioty uprawnione do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń
palna została pozbawiona cech użytkowych oraz do oznakowania strzeleckiej broni
palnej pozbawionej cech użytkowych,

Art. 51
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Art. 52

Art. 53

Art. 54

2)
tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu
pozbawienia cech użytkowych,
3)
tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu
przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia broni cech użytkowych ze
specyfikacjami technicznymi,
4)
tryb i formę oznakowania i poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych oraz indywidualny znak graficzny identyfikujący podmiot
poświadczający właściwe pozbawienie cech użytkowych,
5)
wysokość opłaty za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych
– mając na względzie potencjał naukowo-badawczy podmiotów uprawnionych
dający gwarancję należytego wykonywania zleconych czynności, sprawne
przeprowadzanie procedury pozbawiania broni cech użytkowych i jej rzetelne
dokumentowanie, adekwatność opłaty do kosztów dokonanej weryfikacji oraz
rozdzielenie zadań i osób
wykonujących pozbawianie broni palnej cech
użytkowych od zadań związanych z weryfikacją sposobu pozbawienia cech
użytkowych.
Art. 52. 1. Broń palną inną niż strzelecka broń palna oraz wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwane dalej „inną bronią i wyrobami”,
pozbawia się cech użytkowych przez działanie eliminujące w sposób trwały i
nieodwracalny cechy użytkowe stanowiące o ich przeznaczeniu.
2. Pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów dokonuje się
zgodnie ze specyfikacją techniczną, określającą szczegółowo sposób pozbawienia
cech użytkowych danego rodzaju, typu lub modelu broni albo wyrobu.
3. Specyfikację techniczną, o której mowa w ust. 2, wydaje podmiot
posiadający koncesję na wytwarzanie danego rodzaju broni lub wyrobu, a
zatwierdza podmiot uprawniony do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych
innej broni i wyrobów.
4. Zatwierdzenie specyfikacji technicznej jest odpłatne. Opłata za
zatwierdzenie wynosi nie więcej niż 1/10 przeciętnego wynagrodzenia. Można
pobrać opłatę w wyższej wysokości, po uzgodnieniu wysokości opłaty ze zlecającym
zatwierdzenie specyfikacji technicznej, w przypadku udokumentowania wyższych
kosztów badań i czynności związanych z zatwierdzeniem specyfikacji technicznej.
Art. 53. 1. Inną broń i wyroby uznaje się za pozbawione cech użytkowych,
jeżeli podmiot uprawniony zweryfikował, oznakował i poświadczył zgodność
pozbawienia cech użytkowych danej broni albo wyrobu ze specyfikacją techniczną.
2. Potwierdzeniem weryfikacji jest świadectwo pozbawienia cech
użytkowych innej broni i wyrobów, wydawane przez podmioty uprawnione do
potwierdzania pozbawienia cech użytkowych.
3. Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że inna broń i
wyroby zostały pozbawione cech użytkowych oraz do oznakowania innej broni i
wyrobów pozbawionych cech użytkowych mogą być podmioty posiadające
potencjał naukowy i techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie zasad
budowy i eksploatacji broni palnej innej niż strzelecka broń palna oraz wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
4. Weryfikacja zgodności pozbawienia cech użytkowych innej broni i
wyrobów jest odpłatna. Opłata za dokonanie weryfikacji wynosi nie więcej niż 1/10
przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Można pobrać opłatę w wyższej wysokości,
po uzgodnieniu wysokości opłaty ze zlecającym weryfikację pozbawienia cech
użytkowych, w przypadku udokumentowania wyższych kosztów badań i czynności
związanych z weryfikacją.
5. Przedsiębiorca ewidencjonuje inną broń i wyroby pozbawione cech
użytkowych.
Art. 54. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób pozbawiania innej broni i wyrobów cech użytkowych,
2)
tryb i sposób weryfikacji pozbawienia cech użytkowych i oznakowania innej
broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych oraz zakres danych
umieszczanych w ewidencji,
3)
podmioty uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych
innej broni i wyrobów i zatwierdzania specyfikacji technicznej,
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4)

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

wysokość opłaty za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i opłaty za
poświadczenie pozbawienia innej broni i wyrobów cech użytkowych,
5)
wzór świadectwa pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów
– mając na względzie zastosowanie właściwej procedury przy pozbawianiu cech
użytkowych, gwarantującej bezpieczeństwo nabywców innej broni i wyrobów
pozbawionych cech użytkowych, adekwatność opłaty do kosztów dokonanej
czynności oraz zawarcie we wzorze świadectwa danych pozwalających na
jednoznaczną identyfikację innej broni lub wyrobów jako pozbawionych cech
użytkowych.
Art. 55. Przedmiotem obrotu są wyłącznie materiały wybuchowe, broń,
amunicja oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
zaprojektowane i wytworzone w sposób określony w art. 38.
Art. 56. 1. Do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się
wyłącznie broń, w tym strzelecką broń palną i istotne komponenty, oznakowaną
zgodnie z art. 44.
2. Oznakowanie broni, w tym strzeleckiej broni palnej i istotnych
komponentów, przekazywanej z zapasów państwowych formacji uzbrojonych,
zawiera dodatkowo oznaczenie pozwalające na identyfikację podmiotu
przekazującego.
3. Importowaną broń palną, w tym strzelecką broń palną i istotne
komponenty, na których nie umieszczono niepowtarzalnego, czytelnego i trwałego
oznakowania odpowiadającego oznakowaniu, o którym mowa w art. 44,
oznakowuje się lub uzupełnia oznakowanie przed ich wprowadzeniem do obrotu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie po przywozie do Unii
Europejskiej.
Art. 57. 1. Oznakowania lub uzupełnienia oznakowania broni palnej, w tym
strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów, dokonuje przedsiębiorca,
któremu została udzielona koncesja na wytwarzanie tego rodzaju broni.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, oznakowuje lub uzupełnia
oznakowanie wyłącznie broni zaprojektowanej i wytworzonej w sposób określony
w art. 38.
Art. 58. 1.
Przedsiębiorca dokonujący wwozu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
materiałów wybuchowych, broni lub amunicji, na które nie jest wymagane
zezwolenie ministra właściwego do spraw gospodarki, jest obowiązany posiadać
koncesję, o której mowa w art. 7, i okazać ją funkcjonariuszowi Służby CelnoSkarbowej.
2. Właściwy organ Służby Celno-Skarbowej, po zwolnieniu towaru, o którym
mowa w ust. 1, do procedury dopuszczenia do obrotu, zawiadamia komendanta
wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w
terminie 3 dni roboczych od dnia zwolnienia.
3. W zawiadomieniu wskazuje się: oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i
adres siedziby, numer koncesji i datę jej wydania oraz ilość, rodzaj, nazwę, kaliber,
markę, serię, numer i rok wytworzenia broni lub amunicji, a w przypadku
materiałów wybuchowych – nazwę handlową, oznaczenie producenta, numer
partii, rok produkcji, ilość i dodatkowe oznaczenia fabryczne materiału stosowane
przez producenta.
Art. 59. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ewidencjonuje:
1)
przeznaczone do obrotu materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz
wyroby i technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawarte
transakcje mające za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi;
2)
przyjęte na przechowanie lub w komis materiały wybuchowe, broń,
amunicję oraz wyroby i technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3)
zawarte transakcje w zakresie pośrednictwa.
2. W ewidencjach, o których mowa w ust. 1, gromadzi się następujące dane
osobowe: imię, nazwisko, firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP)
wprowadzającego do ewidencji oraz sprzedającego, kupującego, oddającego do
remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub
zniszczenia oraz osoby uprawnionej do odbioru towaru.
3. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, prowadzi się w formie ksiąg ewidencyjnych.
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policyjnym.
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Art. 60

Art. 61

4. Przeznaczona do obrotu lub przyjęta na przechowanie lub w komis strzelecka
broń palna lub odrębne istotne komponenty oraz transakcje dotyczące obrotu tą
bronią podlegają ewidencjonowaniu w SRB, na zasadach określonych w przepisach
działu IV.
5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona łącznie z
ewidencją wytworzonych oraz przyjętych do naprawy, remontu, przerobienia,
oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem Obrony Narodowej, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy sposób ewidencjonowania, w tym dokumenty
stanowiące podstawę wpisu do ewidencji, sposób prowadzenia i szczegółowy
zakres danych zawartych w ewidencji i tych dokumentach:
1)
przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających
za przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi,
2)
zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa
– mając na względzie potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym i ich jednoznacznej identyfikacji oraz rejestracji
zawartych transakcji, w tym transakcji w zakresie pośrednictwa, potrzebę pełnej
rejestracji i jednoznacznej identyfikacji tych towarów koncesjonowanych
w przypadku ich przyjęcia na przechowanie lub w komis.
Art. 60. Sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dokonuje się na podstawie
dokumentu uprawniającego do nabycia
Art. 61. 1. Materiały wybuchowe, broń, amunicję, wyroby oraz technologię
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się wyłącznie podmiotom
określonym w ustawie.
2. Materiały wybuchowe sprzedaje się:
1)
przedsiębiorcy, instytutowi badawczemu lub podmiotowi, 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), które przedłożą:
a)
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi,
b)
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania amunicji,
c)
pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów
wybuchowych wydane odpowiednio przez wojewodę lub inny organ uprawniony
do wydania takiego pozwolenia na podstawie odrębnych przepisów;
2)
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży
Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa,
Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innym państwowym
formacjom uzbrojonym, w odniesieniu do których dostęp do materiałów
wybuchowych regulują odrębne przepisy – po okazaniu dokumentu
uprawniającego do ich nabycia;
3)
innym podmiotom, których dostęp do materiałów wybuchowych regulują
odrębne przepisy – na warunkach w nich określonych.
3. Broń, w tym strzelecką broń palną i istotne komponenty, sprzedaje się:
1)
osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom, które
przedłożą zaświadczenie wydane odpowiednio przez właściwy organ Policji lub
organ wojskowy, uprawniające do nabycia określonego rodzaju oraz liczby
egzemplarzy broni;
2)
cudzoziemcom – na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji;
3)
przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu bronią – zgodnie z zakresem
koncesji;
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wykonywaniu działalności gospodarczej
(…).

4)
przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji – w celu przeprowadzania prób
rodzajów amunicji wytwarzanej na podstawie koncesji;
5)
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży
Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa,
Straży Marszałkowskiej, Straży Ochrony Kolei oraz innym państwowym formacjom
uzbrojonym, w odniesieniu do których dostęp do amunicji regulują odrębne
przepisy – po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia;
6)
innym podmiotom, których dostęp do broni regulują odrębne przepisy –
na warunkach w nich określonych.
4. Amunicję sprzedaje się:
1)
osobom fizycznym, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom na
podstawie:
a)
legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni,
b)
zaświadczenia wydanego odpowiednio przez właściwy organ Policji lub
organ wojskowy, uprawniającego do nabycia określonego rodzaju oraz liczby
egzemplarzy broni wraz z amunicją do tej broni;
2)
cudzoziemcom – na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji;
3)
przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu amunicją – zgodnie z zakresem koncesji;
4)
przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania broni – do broni określonej w koncesji;
5)
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży
Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa,
Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz
innym państwowym formacjom uzbrojonym, w odniesieniu do których dostęp do
amunicji regulują odrębne przepisy – po okazaniu dokumentu uprawniającego do
jej nabycia;
6)
specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym – na podstawie
zaświadczenia wydanego przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji,
w celu szkolenia strzeleckiego;
7)
innym podmiotom, których dostęp do amunicji regulują odrębne przepisy
– na warunkach w nich określonych.
5. Komponenty amunicji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. d, sprzedaje się
przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu amunicją, w której te
komponenty występują.
6. Proch bezdymny i spłonki sprzedaje się osobom, które posiadają pozwolenie na
broń wydane w celu łowieckim, sportowym, szkoleniowym lub kolekcjonerskim.
7. Proch czarny sprzedaje się pełnoletnim właścicielom strzeleckiej broni palnej
rozdzielnego ładowania przystosowanej do strzelania wyłącznie przy wykorzystaniu
prochu czarnego, którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę broni
palnej, a jeżeli na taką broń jest wymagane pozwolenie na broń – legitymację
posiadacza broni.
8. Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się:
1)
przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
2)
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży
Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa,
Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz
innym państwowym formacjom uzbrojonym, w odniesieniu do których dostęp do
takich wyrobów regulują odrębne przepisy – po okazaniu dokumentu
uprawniającego do ich nabycia;
3)
innym podmiotom, których dostęp do wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym regulują odrębne przepisy – na warunkach w nich
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określonych.
9. Kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy,
kończyn i innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia, oraz przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na
podstawie odrębnych przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz
szkołom kształcącym w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia,
a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność szkoleniową dla osób
ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
10. Technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się:
1)
przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie:
a)
obrotu określonymi technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym,
b)
wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
których dotyczy dana technologia;
2)
Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży
Granicznej, Służbie Celno-Skarbowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa,
Straży Marszałkowskiej i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu dokumentu
uprawniającego do ich nabycia oraz innym państwowym formacjom uzbrojonym,
w odniesieniu do których dostęp do takiej technologii regulują przepisy odrębne –
po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia;
3)
innym podmiotom, których dostęp do technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym regulują odrębne przepisy – na warunkach w nich
określonych.
Art. 62

Art. 63

Art. 62. Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży materiałów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym jest obowiązany poinformować kupującego o warunkach i
ograniczeniach, w tym dotyczących dalszej sprzedaży, które zostały określone przez
właściwe organy innego państwa, odnoszących się do towarów koncesjonowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywanych przez tego przedsiębiorcę za
granicą. Przedsiębiorca dokumentuje przekazanie informacji kupującemu.
Art. 63. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować o dokonanej
sprzedaży:
1)
materiałów wybuchowych podmiotom wymienionym w art. 61 ust. 2 pkt 1 –
komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę
nabywcy –w terminie 5 dni roboczych;
2)
broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest
wymagane pozwolenie, osobom fizycznym, przedsiębiorcom albo innym
podmiotom wymienionym w art. 61 ust. 3 pkt 1 4 i 6 – komendanta
wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu
nabywcy albo siedzibę nabywcy albo organ wojskowy, który wydał
zaświadczenie uprawniające do nabycia broni – w terminie 5 dni roboczych;
3)
strzeleckiej broni palnej lub istotnych komponentów osobom fizycznym,
przedsiębiorcom albo innym podmiotom wymienionym w art. 61 ust. 3 pkt
1 4 i 6 – komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na
miejsce stałego pobytu nabywcy albo siedzibę nabywcy albo organ
wojskowy, który wydał zaświadczenie uprawniające do nabycia strzeleckiej
broni palnej lub istotnych komponentów – w przypadku określonym w art.
119 ust. 1 – w terminie 5 dni roboczych.
2. Informacja o dokonanej sprzedaży zawiera:
1)
dane identyfikujące sprzedawcę:
a)
imię i nazwisko oraz adres miejsca stałego pobytu albo firmę lub nazwę
przedsiębiorcy i adres siedziby,
b)
numer koncesji,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
dane identyfikujące nabywcę:
a)
imię i nazwisko oraz adres miejsca stałego pobytu albo firmę lub nazwę
przedsiębiorcy albo podmiotu i adres siedziby,
b)
numer koncesji – jeżeli dotyczy,
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Przeniesienie obowiązku zawiadomienia
o sprzedaży z dnia 6 marca 2013 r. w
sprawie
sprzedaży
materiałów
wybuchowych,
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wojskowym lub policyjnym oraz kontroli
przestrzegania warunków sprzedaży (Dz.
U. z 2013 r. poz. 343)., z istotną zmianą
zakresu obowiązku informacyjnego,
podyktowaną
względami
celowościowymi.

c)

Art. 64

Art. 65

numer identyfikacji podatkowej (NIP) – w przypadku nabywcy innego niż
osoba fizyczna,
d)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został
nadany – nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości oraz organ, który
wydał dokument tożsamości – w przypadku gdy nabywcą jest osoba
fizyczna;
3)
dane identyfikujące osobę upoważnioną do odbioru materiałów
wybuchowych albo broni:
a)
imię i nazwisko,
b)
nazwę oraz serię i numer dokumentu tożsamości, a także organ wydający
dokument tożsamości,
c)
dane identyfikujące dokument uprawniający do odbioru materiałów
wybuchowych albo broni: nazwa, data i numer dokumentu, oraz oznaczenie
wystawcy dokumentu;
4)
datę i miejsce sprzedaży;
5)
dane identyfikujące:
a)
materiały wybuchowe:
–
nazwę handlową materiału wybuchowego,
–
oznaczenie producenta,
–
numer partii,
–
rok produkcji,
–
masę materiału wybuchowego,
–
dodatkowe oznaczenia fabryczne materiału stosowane przez producenta,
b)
broń palną inną niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest
wymagane pozwolenie:
–
oznakowanie,
–
państwo wytworzenia zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012,
–
kaliber,
–
markę,
–
kategorię, podkategorię i typ,
c)
strzelecką broń palną oraz istotne komponenty:
–
oznakowanie,
–
kaliber,
–
markę,
–
kategorię, podkategorię i typ,
–
oznakowanie istotnych komponentów, jeżeli jest inne od oznakowania na
szkielecie lub komorze zamkowej broni,
–
określenie istotnego komponentu – spośród wymienionych w art. 3 ust. 1
pkt 4
– będące przedmiotem sprzedaży;
6)
dane identyfikujące dokument uprawniający do nabycia: nazwę, datę i
numer dokumentu, oraz oznaczenie wystawcy dokumentu.
Art. 64. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia,
wzory informacji o sprzedaży:
1) materiałów wybuchowych,
2) broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest
wymagane pozwolenie,
3) strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów
– mając na względzie konieczność zapewnienia skutecznej kontroli obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią palną, w tym strzelecką bronią palną i istotnymi
komponentami, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w przypadku braku
możliwości ewidencjonowania transakcji obrotu dotyczących strzeleckiej broni
palnej i istotnych komponentów w SRB.
Art. 65. 1. Nabywanie materiałów wybuchowych, broni, w tym strzeleckiej Powtórzenie
regulacji
broni palnej, istotnych komponentów, amunicji oraz wyrobów i technologii o obowiązującej.
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym od przedsiębiorców nieposiadających
koncesji na obrót tymi towarami jest zakazane, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2.
2. Wyroby, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a¬–c, pkt 2 lit. a oraz
pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych do użytku
cywilnego, oraz broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie na broń,
mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
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z

ustawy

Art. 66

Art. 67

Art. 68

Art. 69

Art. 70

Art. 66. 1. Dopuszcza się przeprowadzanie transakcji dotyczących obrotu
bronią i amunicją scaloną, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. a, na podstawie
umów zawieranych na odległość wyłącznie za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej.
2. Strony transakcji, o której mowa w ust. 1, opatrują dokumenty dotyczące
obrotu bronią i amunicją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Strony
transakcji posługują się w pełni identyfikowalnym zakończeniem sieci o stałym
adresie IP.
3. Wydanie nabywcy broni i amunicji nabytej za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej jest dopuszczalne po przedstawieniu sprzedawcy dokumentu
uprawniającego do nabycia broni i amunicji do tej broni oraz zweryfikowaniu przez
sprzedawcę tych dokumentów i tożsamości nabywcy na podstawie dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
Art. 67. 1. Umowa przechowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym może
zostać zawarta między przedsiębiorcami posiadającymi koncesję uprawniającą do
obrotu tymi towarami koncesjonowanymi, z prawem ich magazynowania, w
przypadku:
1) zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej określonej w
koncesji;
2) zaistnienia nagłych i nieprzewidywalnych sytuacji uniemożliwiających
przedsiębiorcy magazynowanie towarów koncesjonowanych w miejscu
wykonywania działalności gospodarczej wpisanym do koncesji.
2. Przedsiębiorca, który oddał towary koncesjonowane na przechowanie,
zawiadamia o tym organ koncesyjny w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
przechowania, załączając do zawiadomienia kopię umowy.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do umów przechowania dotyczących
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym przekazanych Agencji Mienia Wojskowego do
zagospodarowania na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 68. 1. Użyczenie lub najem przez przedsiębiorcę materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym są zakazane.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy użyczenia i najmu:
1) między przedsiębiorcami posiadającymi koncesję w tym samym zakresie
– do prób, testów oraz w celach wystawowych;
2) państwowym formacjom uzbrojonym – do prób i testów;
3) broni zastępczej – na czas naprawy lub remontu broni u przedsiębiorcy, u
którego zakupiono broń;
4) osobom posiadającym pozwolenie na dany rodzaj broni – do prób i
testów przed zakupem, na okres nie dłuższy niż 14 dni.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy również użyczenia i najmu
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym na podstawie art. 55 ustawy z
dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2308).
Art. 69. Przemieszczanie strzeleckiej broni palnej przez przedsiębiorcę w
ramach wykonywanej działalności gospodarczej:
1)
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jako państwa docelowego
transakcji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego
traktowanego na równi z tymi państwami na podstawie umowy Rady Unii
Europejskiej z państwami trzecimi w sprawie włączenia tych państw we
wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen,
2)
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jako państwa początkowego Unii
Europejskiej transakcji do innego państwa członkowskiego,
3)
z państwa członkowskiego Unii Europejskiej początkowego transakcji lub
przez kolejne państwa członkowskie, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
– wymaga poświadczonej zgody przewozowej, urzędowo poświadczonej kopii
uprzedniej zgody przewozowej lub urzędowo poświadczonej kopii decyzji o
zwolnieniu z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych,
zwanej dalej „decyzją o zwolnieniu” – w przypadku jej wydania.
Art. 70. Przepisy dotyczące przemieszczania strzeleckiej broni palnej stosuje
się do przemieszczania nieumieszczonych w broni istotnych komponentów oraz
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Powtórzenie
regulacji
z
ustawy
obowiązującej oraz doprecyzowanie
przepisu

Nowa regulacja wspierająca realizację
celów dyrektywy. Określenie sytuacji, w
których dopuszczalne jest zawarcie
umowy
przechowania
wraz
z
obowiązkiem zgłoszenia zawarcia takiej
umowy wspiera przepisy dyrektywy
91/477/EWG wprowadzające wymóg
rejestracji i śledzenia strzeleckiej broni
palnej. Z uwagi na zakres przedmiotowy
ustawy regulacja dotyczy wszystkich
towarów koncesjonowanych w tym
strzeleckiej broni palnej.

Nowa regulacja wspierająca realizację
celów dyrektywy w zakresie śledzenia
strzeleckiej broni palnej.

Powtórzenie
regulacji
z
ustawy
obowiązującej oraz doprecyzowanie
przepisu

Nowa regulacja mająca na celu objęcie
przepisami komponentów.

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

amunicji do strzeleckiej broni palnej.
Art. 71. 1. W przypadku przemieszczania strzeleckiej broni palnej z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji,
poświadczenia zgody przewozowej dokonuje, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1,
komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na siedzibę zbywcy strzeleckiej
broni palnej.
2. Zgoda przewozowa zawiera:
1) wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji;
2) firmę, nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy strzeleckiej broni
palnej;
3) siedzibę i jej adres lub adres miejsca stałego pobytu zbywcy i nabywcy
strzeleckiej broni palnej;
4) adres, na który strzelecka broń palna ma być dostarczona;
5) dane techniczne pozwalające na jednoznaczną identyfikację strzeleckiej
broni palnej, istotnych komponentów albo amunicji;
6) informację, czy strzelecka broń palna została poddana kontroli zgodnie z
Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. o wzajemnym uznawaniu oznakowania broni
krótkiej;
7) środek transportu;
8) datę wysyłki oraz przewidywaną datę przybycia;
9) datę ważności zgody przewozowej;
10)
liczbę jednostek strzeleckiej broni palnej i liczbę istotnych
komponentów lub ilość amunicji;
11)
wskazanie uprzedniej zgody przewozowej wydanej przez
właściwe władze państwa docelowego transakcji oraz decyzji o zwolnieniu – w
przypadku jej wydania;
12)
wskazanie osoby przekazującej i przyjmującej broń;
13)
oświadczenie, że nie są mu znane specjalne warunki lub
ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży towarów wymienionych w dokumencie.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o poświadczenie zgody przewozowej
przedkłada organowi kopię uprzedniej zgody przewozowej albo kopię innego
dokumentu, wydanego przez właściwy organ państwa docelowego transakcji,
zawierającego informację o przyczynach niewydania uprzedniej zgody
przewozowej.
4. Organ poświadcza zgodę przewozową w terminie 5 dni od dnia jej
otrzymania.
Art. 72. 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia poświadczenia zgody
przewozowej z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, i może odmówić
poświadczenia zgody przewozowej:
1) z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 2;
2) gdy przedstawiony dokument nie spełnia wymogów formalnych
określonych w przepisach prawa lub jest wypełniony nieprawidłowo;
3) gdy do transakcji dołączono uprzednią zgodę przewozową państwa
docelowego transakcji, której termin ważności upłynął, lub przekroczono limit ilości
broni lub amunicji w niej określony.
2. Odmowa poświadczenia zgody przewozowej następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
3. Od decyzji o odmowie poświadczenia zgody przewozowej przysługuje
odwołanie do organu koncesyjnego.
Art. 73. 1. Komendant wojewódzki Policji, po poświadczeniu zgody
przewozowej, bezzwłocznie przesyła kopię tej zgody do Komendanta Głównego
Policji, który przekazuje ją właściwym władzom państwa docelowego transakcji i
państw, przez których terytorium będzie przemieszczana strzelecka broń palna,
oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
2. Po poświadczeniu zgody przewozowej komendant wojewódzki Policji
może przeprowadzić kontrolę zgodności informacji zawartych w zgodzie
przewozowej ze strzelecką bronią palną przemieszczaną z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 74. 1. Organ koncesyjny, na wniosek przedsiębiorcy, może w drodze
decyzji administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonującego przemieszczenia
strzeleckiej broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa
początkowego transakcji, z obowiązku każdorazowego poświadczania zgody
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Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78

Art. 79

Art. 80

przewozowej przez komendanta wojewódzkiego Policji, jeżeli przedsiębiorca
udokumentuje stosowanie przez co najmniej 3 lata wewnętrznego systemu
kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1
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).
2. Organ koncesyjny przekazuje kopię decyzji o zwolnieniu komendantowi
wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o
którym mowa w ust. 1, oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.
3. Decyzję o zwolnieniu wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Art. 75. Organ koncesyjny może cofnąć decyzję o zwolnieniu z przyczyn
określonych w art. 24 ust. 2 albo cofa decyzję o zwolnieniu z przyczyn określonych
w art. 24 ust. 1, z powodu utraty certyfikatu zgodności dotyczącego wewnętrznego
systemu kontroli i zarządzania obrotem towarami strategicznymi, o którym mowa
w art. 74 ust. 1, lub gdy przedsiębiorca nie przestrzega specjalnych warunków lub
ograniczeń dotyczących dalszej sprzedaży towarów.
Art. 76. 1. Przedsiębiorca dokonujący przemieszczania strzeleckiej broni
palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przechowuje egzemplarz
uprzedniej zgody przewozowej przez 10 lat od daty jej poświadczenia.
2. Przedsiębiorca dokonujący przemieszczania strzeleckiej broni palnej z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któremu wydano decyzję o zwolnieniu,
jest ponadto obowiązany:
1)
każdorazowo poświadczyć przez siebie i przekazać zgodę przewozową
nabywcy strzeleckiej broni palnej z innego państwa członkowskiego;
2)
zamieścić w dokumencie oświadczenie, że nie są mu znane specjalne
warunki lub ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży towarów
wymienionych w dokumencie;
3)
przekazać poświadczoną przez siebie kopię zgody przewozowej
komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce
swojej siedziby, nie później niż 7 dni przed wydaniem strzeleckiej broni
palnej jej nabywcy.
Art. 77. Komendant wojewódzki Policji, po otrzymaniu kopii zgody
przewozowej poświadczonej przez przedsiębiorcę, bezzwłocznie przesyła kopię tej
zgody Komendantowi Głównemu Policji, który przesyła ją właściwym władzom
państwa docelowego transakcji i państw, przez których terytorium będzie
przewożona strzelecka broń palna, oraz Komendantowi Głównemu Straży
Granicznej.
Art. 78. 1. W przypadku przemieszczania strzeleckiej broni palnej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa docelowego transakcji,
poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej dokonuje komendant wojewódzki
Policji właściwy ze względu na siedzibę nabywcy strzeleckiej broni palnej w
terminie 5 dni od dnia jej otrzymania.
2. Uprzednia zgoda przewozowa zawiera w szczególności dane, o których
mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1–6 i 13.
Art. 79. 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia poświadczenia
uprzedniej zgody przewozowej z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2, i
może odmówić poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej:
1) z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 2;
2) gdy wnioskodawca nie posiada uprawnień do obrotu danym rodzajem
broni lub amunicji;
3) gdy przedstawiony dokument nie spełnia wymogów formalnych
określonych w przepisach prawa lub jest wypełniony nieprawidłowo.
2. Odmowa poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej następuje w
drodze decyzji administracyjnej.
3. Od decyzji o odmowie poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej
przysługuje odwołanie do organu koncesyjnego.
Art. 80. 1. W przypadku przemieszczania strzeleckiej broni palnej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa docelowego transakcji, zgoda
przewozowa nie wymaga poświadczenia przez właściwe władze państwa
początkowego transakcji, jeżeli państwo początkowe transakcji zwolniło
przedsiębiorcę z obowiązku poświadczania zgody przewozowej.
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Art. 81

Art. 82

Art. 83

Art. 84

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strzeleckiej broni palnej do
miejsca docelowego jej przemieszczenia towarzyszy urzędowo poświadczona kopia
dokumentu o zwolnieniu.
Art. 81. 1. W przypadku gdy przemieszczanie strzeleckiej broni palnej jest
realizowane za pośrednictwem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek, przedsiębiorca wykonujący
działalność gospodarczą określoną w koncesji, który dokonał zlecenia przewozu,
jest obowiązany przekazać dokonującemu przewozu urzędowo poświadczoną
kopię zgody przewozowej lub decyzji o zwolnieniu – w przypadku jej wydania oraz
urzędowo poświadczoną kopię uprzedniej zgody przewozowej.
2. Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewożenia i
doręczania przesyłek, który otrzymał zlecenie przewozu strzeleckiej broni palnej,
jest obowiązany do posiadania dokumentów, o których mowa w ust. 1.
Art. 82. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zgody przewozowej i wzór uprzedniej zgody przewozowej, mając na
względzie, aby umożliwiały one jednoznaczną identyfikację strzeleckiej broni
palnej, istotnych komponentów i amunicji do strzeleckiej broni palnej oraz stron
transakcji, a także zawierały miejsca przeznaczone na dokonywanie poświadczenia
oraz oświadczenia, że przedsiębiorcy nie są znane specjalne warunki lub
ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży towarów.
Art. 83. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o: „broni palnej”,
„częściach”, „istotnych komponentach”, „amunicji” „wywozie”, „osobie”,
„eksporterze”, „obszarze celnym Unii”, „zgłoszeniu wywozowym”, „wywozie
czasowym”, „tranzycie”, „przeładunku”, „zezwoleniu na wywóz”, „nielegalnym
obrocie”, „śledzeniu historii”, należy przez to rozumieć pojęcia zdefiniowane w art.
2 pkt 1 4 i 6 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z
dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu NZ przeciwko nielegalnemu
wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją,
uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz
ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla
broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z
30.03.2012), zwanego dalej „rozporządzenia 258/2012”. Przepisów art. 3 ust. 1 pkt
1, 3 i 4 nie stosuje się.
Art. 84. 1. Wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji
wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.
2. Wykaz broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji, na
które jest wymagane zezwolenie na wywóz, określa załącznik 1 do rozporządzenia
258/2012.
3. Zezwolenia na wywóz udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister
właściwy do spraw gospodarki na wniosek eksportera.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) określenie rodzaju zezwolenia na wywóz, o które wnioskuje eksporter,
spośród wskazanych w art. 2 pkt 14 rozporządzenia 258/2012;
2) nazwę eksportera, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer
Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych
(EORI), adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe
wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu;
3) nazwę odbiorcy końcowego, jego numer Wspólnotowego Systemu
Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) – jeżeli dotyczy, adres
siedziby albo miejsca stałego pobytu oraz dane kontaktowe;
4) nazwę agenta celnego lub przedstawiciela eksportera lub podmiotu
będącego partnerem handlowym eksportera przy realizacji wnioskowanego
wywozu, wraz z określeniem jego roli w tym wywozie, jego numer Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI), adres jego
siedziby albo miejsca stałego pobytu oraz dane kontaktowe;
5) wskazanie państwa wywozu i państwa przywozu, wraz z kodowym
oznaczeniem tych państw, zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012;
6) wskazanie państwa trzeciego tranzytu, wraz z kodowym oznaczeniem
tego państwa, zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012 – jeżeli dotyczy;
7) wskazanie oznaczenia dokumentu zezwalającego na przywóz towarów
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objętych wnioskiem, miejsca i daty jego wydania, daty ważności oraz nazwy
organu, który udzielił tego zezwolenia;
8) nazwę użytkownika końcowego, jeżeli jest znany w momencie realizacji
wnioskowanego wywozu, jego numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i
Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) – jeżeli dotyczy, adres siedziby albo
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz dane kontaktowe;
9) wskazanie państwa członkowskiego planowanego do zgłoszenia do
procedury wywozu, w którym znajdują się towary objęte wnioskiem;
10)
informację, czy broń palna, jej części i istotne komponenty oraz
amunicja znajdują się w jednym lub kilku państwach członkowskich innych, niż
państwo członkowskie, w którym złożono wniosek o zezwolenie na wywóz;
11)
opis towarów objętych wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
wywóz;
12)
wskazanie ośmiocyfrowych numerów Kodów Nomenklatury
Scalonej właściwych dla towarów lub grup towarów objętych wnioskiem o
udzielenie zezwolenia na wywóz, określonych w Załączniku I do rozporządzenia
Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia
07.09.1987 r., str. 1);
13)
wskazanie oznakowania umieszczonego na towarze objętym
wnioskiem;
14)
określenie waluty i wartości transakcji, zgodne z zawartą
umową na wywóz towarów objętych wnioskiem;
15)
określenie ilości towarów, wyrażonej w sztukach lub wadze w
kilogramach;
16)
określenie końcowego zastosowania towarów objętych
wnioskiem – jeżeli dotyczy;
17)
wskazanie daty zawarcia umowy dotyczącej wnioskowanego
wywozu – jeżeli dotyczy;
18)
określenie celnej procedury wnioskowanego wywozu.
5. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz eksporter dołącza:
1) oświadczenie o posiadaniu koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu towarami objętymi wnioskiem;
2) w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą
fizyczną –oświadczenie, że nie był karany za czyn stanowiący przestępstwo
wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13
czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury
wydawania osób między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 190 z
18.07.2002, str. 1 oraz Dz. Urz UE L 81 z 27.03.2009, str. 24) lub za jakikolwiek inny
czyn, jeżeli stanowi on przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 4
, a w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą innym niż osoba fizyczna –
oświadczenie osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, że nie były karane za taki czyn;
3) oryginał albo uwierzytelnioną kopię umowy zawartej z odbiorcą w
państwie trzecim dotyczącej wywozu towarów objętych wnioskiem;
4) dokumenty, w formie oryginału albo uwierzytelnionej kopii,
potwierdzające, że właściwy organ państwa trzeciego przywozu zezwolił na
przywóz towarów objętych wnioskiem;
5) uwierzytelnione kopie pisemnych wniosków eksportera do właściwych
organów państw trzecich tranzytu o wydanie oświadczeń o braku zastrzeżeń w
odniesieniu do tranzytu przez ich terytorium towarów objętych wnioskiem – jeżeli
eksporter planuje taki tranzyt;
6) dokument lub dokumenty, w formie oryginału albo uwierzytelnionej
kopii, potwierdzające, że właściwy organ państwa trzeciego tranzytu nie zgłosił
zastrzeżeń wobec planowanego tranzytu towarów objętych wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na tranzyt albo oświadczenie wnioskodawcy, że w terminie 20 dni
roboczych od daty złożenia przez eksportera wniosków, o których mowa w pkt 5,
do eksportera nie wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa trzeciego
tranzytu wobec planowanego tranzytu;
7) zgodę właściwego organu państwa trzeciego na określone dysponowanie
towarem, w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do
uzyskania takiej zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w
zakresie takiego zobowiązania.
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Art. 86

Art. 87

Art. 88

Art. 89

6. Do wniosku eksporter dołącza również oświadczenie, że dane zawarte we
wniosku są zgodne z prawdą i podane w dobrej wierze. Oświadczenie składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym
należy eksportera pouczyć. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7. W przypadku dokumentów dołączanych do wniosku sporządzonych w
języku obcym, należy dołączyć dokonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia
tych dokumentów na język polski.
8. Eksporter jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku w terminie 7 dni od
dnia ich powstania.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek, może
zażądać od eksportera informacji i dokumentów umożliwiających weryfikację
informacji zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia oraz dokumentów
dołączonych do wniosku.
10. Wniosek może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym.
11. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, wzór
wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz, uwzględniając obowiązek zawarcia w
nim odpowiednio elementów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz pouczenia, o
którym mowa w ust. 6, mając na celu kompletność informacji zawartych we
wniosku oraz ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.
Art. 85. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w
terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania od eksportera wszystkich
wymaganych dokumentów i informacji.
2. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej termin wskazany w ust.
1 może zostać przedłużony do 90 dni roboczych.
Art. 86. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela zezwolenia na
wywóz, odmawia, unieważnia, zawiesza, zmienia lub cofa udzielone zezwolenie,
mając na względzie przesłanki wskazane w art. 10 i art. 11 rozporządzenia
258/2012.
Art. 87. 1. Zezwolenia na wywóz udziela się na okres roku, jednakże nie na
dłużej niż na okres ważności zezwolenia lub dokumentu uprawniającego do
przywozu, wydanego przez właściwe organy w państwie trzecim przywozu.
2. Oryginał zezwolenia na wywóz, po wykorzystaniu lub upływie terminu
ważności, zwraca się organowi, który go wydał.
Art. 88. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem
zezwolenia na wywóz, może wystąpić do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu o wyrażenie opinii
odnośnie występowania okoliczności uzasadniających odmowę wydania
zezwolenia na wywóz.
2. Opinie są przekazywane przez organy opiniujące ministrowi właściwemu
do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o
kolejne 30 dni.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek o udzielenie
zezwolenia na wywóz, uwzględnia opinie organów opiniujących, o których mowa w
ust. 1, a także zastrzeżenia właściwego organu państwa trzeciego w zakresie
wywozu lub tranzytu towarów objętych wnioskiem.
4. W przypadku gdy w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia przez
eksportera wniosków, o których mowa w art. 84 ust. 5 pkt 5, do eksportera nie
wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa trzeciego tranzytu wobec
planowanego tranzytu, minister właściwy do spraw gospodarki uznaje, że właściwy
organ państwa trzeciego tranzytu nie zgłasza zastrzeżeń wobec planowanego
tranzytu.
Art. 89. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr
udzielonych zezwoleń na wywóz broni palnej, części i istotnych komponentów oraz
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Art. 90

Art. 91

Art. 92

Art. 93

Art. 94

Art. 95

amunicji oraz przechowuje zawarte w tym rejestrze dane przez 20 lat.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki przechowuje informacje
i dokumenty zgromadzone w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na
wywóz przez okres 20 lat, w celu umożliwienia identyfikacji i identyfikowalności
broni palnej, części i istotnych komponentów oraz amunicji, będącej przedmiotem
wywozu oraz wykrywaniu i zapobieganiu nielegalnemu obrotowi takimi towarami.
3. Eksporter jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie
ewidencję zawierającą dane identyfikujące zezwolenie: jego numer, datę wydania i
datę ważności, wraz z informacją o stopniu jego realizacji wobec ilości przyznanych
w zezwoleniu.
4. Wpisów do ewidencji, o której mowa w ust. 3, dokonuje się niezwłocznie
po każdym wywozie.
5. Eksporter, na żądanie ministra właściwego do spraw gospodarki, jest
obowiązany udostępnić niezwłocznie dane, o których mowa w ust. 3.
Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym mowa w
art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art. 19 rozporządzenia
258/2012, jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art. 91. W przypadkach wskazanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia
258/2012, wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji
odbywa się według procedur określonych w przepisach celnych, w urzędzie celnoskarbowym wyznaczonym zgodnie z art. 92.
Art. 92. Wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów oraz amunicji
jest realizowany w wyznaczonych urzędach celno-skarbowych, wymienionych w
wykazie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust 2 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.
Art. 93. Przedsiębiorca dokonujący wywozu broni palnej, części, istotnych
komponentów oraz amunicji podlega kontroli organu udzielającego
zezwolenie oraz urzędów celno-skarbowych pod względem:
1)
przestrzegania zgodności rzeczywistego wywozu z zezwoleniem, w tym
weryfikacji transakcji po jej dokonaniu;
2)
prawidłowości prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 89 ust. 3.
Art. 94. 1. Na wniosek przedsiębiorcy, który zamierza nabyć broń palną,
części i istotne komponenty lub amunicję, o których mowa w załączniku 1 do
rozporządzenia 258/2012, poza obszarem celnym Unii Europejskiej, minister
właściwy do spraw gospodarki wydaje certyfikat importowy lub poświadcza
oświadczenie końcowego użytkownika.
2. W przypadku gdy właściwe organy państwa trzeciego wywozu tego
wymagają, minister właściwy do spraw gospodarki, w ramach poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika, może zobowiązać się do uznania
ograniczeń i warunków związanych z obrotem bronią palną, częściami i istotnymi
komponentami lub amunicją określonych przez te organy.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika, jeżeli nie mogą być spełnione warunki i
ograniczenia określone przez właściwe organy państwa trzeciego wywozu.
Art. 95. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenie
oświadczenia użytkownika końcowego zawiera:
1) oznaczenie przedsiębiorcy, w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP);
2) oznaczenie zagranicznego dostawcy, w tym jego nazwę, adres siedziby
albo adres miejsca zamieszkania na terytorium państwa trzeciego oraz jego numer
identyfikacyjny używany przez właściwe władze krajowe;
3) oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy
przy realizacji wnioskowanego przywozu, w tym ich nazwy, adresy siedzib albo
adresy miejsca zamieszkania, oraz ich roli w tej transakcji;
4) opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, będących
przedmiotem przywozu, w tym wartość, ilość i oznakowanie oraz wskazanie
ośmiocyfrowych numerów Kodów Nomenklatury Scalonej CN, właściwych dla
towarów lub grup towarów objętych wnioskiem, określonych w Załączniku I do
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie
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Art. 96

nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.
Urz. WE L 256 07.09.1987, str. 1);
5) oznaczenie producenta towarów, które będą przedmiotem przywozu,
oraz końcowych użytkowników;
6) informację o sposobie wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji przez końcowych użytkowników;
7) określenie kraju końcowego przeznaczenia.
2. We wniosku o wydanie certyfikatu importowego informacje wskazane w
ust. 1 pkt 4 i 6 podaje się również w języku angielskim.
3. Do wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika na przywóz broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji wnioskodawca dołącza:
1) oświadczenia o posiadaniu koncesji uprawniającej do nabycia broni
palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji;
2) projekt umowy lub umowę dotyczącą przywozu, jeśli taka umowa jest
wymagana, list intencyjny lub zapytanie ofertowe;
3) w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą
fizyczną –oświadczenie, że nie był karany za czyn stanowiący przestępstwo
wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13
czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury
wydawania osób między Państwami Członkowskimi lub za jakikolwiek inny czyn,
jeżeli stanowi on przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 4, a w
przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą innym niż osoba fizyczna –
oświadczenie osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, że nie były karane za taki czyn;
4) w przypadku wniosku o wydanie certyfikatu importowego –
zobowiązanie się, w uzgodnieniu z końcowym użytkownikiem, do umożliwienia
przeprowadzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, przy udziale
przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli zgodności
wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji z
deklaracją zawartą we wniosku, w miejscu ich wykorzystania w całym okresie
pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza również
oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i podane w dobrej
wierze. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Do dokumentu sporządzonego w języku obcym dołącza się tłumaczenie
tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku, o którym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich powstania.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek, o którym
mowa w ust. 1, może zażądać od przedsiębiorcy informacji i dokumentów
umożliwiających weryfikację informacji zawartych we wniosku oraz dołączonych do
niego dokumentach.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia
końcowego użytkownika, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim odpowiednio
elementów, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz pouczenia, o którym mowa w ust. 4,
mając na celu kompletność zawartych we wniosku informacji oraz ułatwienie
poprawnego sporządzenia wniosku.
Art. 96. Przed wydaniem certyfikatu importowego lub poświadczeniem
oświadczenia końcowego użytkownika minister właściwy do spraw gospodarki
zasięga opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego
do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co do
istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania certyfikatu importowego
lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, określonych w art. 94
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Art. 97

Art. 98

Art. 99

ust. 3 i art. 99 ust. 2.
Art. 97. Przedsiębiorcy dokonujący przywozu spoza obszaru celnego Unii
Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, są
obowiązani do udokumentowanego informowania podmiotów nabywających o
ograniczeniach w zakresie dysponowania towarem. W przypadku wydanego przez
ministra właściwego do spraw gospodarki poświadczenia oświadczenia końcowego
użytkownika w odniesieniu do broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji stanowiących przedmiot przywozu, do informacji należy dołączyć numer i
datę poświadczenia.
Art. 98. Przedsiębiorca dokonujący przywozu spoza obszaru celnego Unii
Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji w celu
otrzymania certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego
użytkownika jest obowiązany do:
1)
wprowadzenia wymienionych w certyfikacie broni palnej, części i
istotnych komponentów lub amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
niezwłocznego powiadomienia ministra właściwego do spraw gospodarki o
zmianach w warunkach kontraktu;
2)
złożenia oświadczenia, że jest świadomy, że wyprowadzenie z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zmiana końcowego użytkownika lub deklarowanego
końcowego wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji wymagają uprzedniej zgody właściwego organu;
3)
umożliwienia przeprowadzenia przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, przy ewentualnym udziale przedstawicieli władz kraju zagranicznego
eksportera, kontroli zgodności wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji z deklaracją zawartą we wniosku, w miejscu ich
wykorzystania w całym okresie pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 99. 1. Certyfikat importowy oraz poświadczenie oświadczenia
końcowego użytkownika są dokumentami przeznaczonymi do okazania właściwym
władzom państw trzecich i zaświadczają o wiarygodności podmiotu i o objęciu
kontrolą przez właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej transakcji w zakresie
przywozu spoza obszaru celnego Unii Europejskiej broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia wydania certyfikatu
importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, w
przypadku:
1)
gdy nie jest możliwe potwierdzenie faktów, o których mowa w ust. 1 i art.
97;
2)
negatywnej weryfikacji wniosku lub dołączonych do niego dokumentów;
3)
braku rękojmi zgodnego z prawem dokonania transakcji.
3. Certyfikat importowy zawiera:
1)
oznaczenie certyfikatu importowego;
2)
datę i podstawę prawną jego wydania;
3)
oznaczenie przedsiębiorcy, jego nazwę i adres siedziby lub miejsca
zamieszkania;
4)
oznaczenie zagranicznego dostawcy, jego nazwę i adres siedziby lub miejsca
zamieszkania;
5)
nazwę i opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, Kod
Nomenklatury Scalonej CN broni, oznakowanie, ilość i wartość towarów
będących przedmiotem transakcji;
6)
opis ostatecznego wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji, o których mowa w pkt 5;
7)
oświadczenia, że wnioskodawca i odbiorca:
a)
zobowiązał się, że wprowadzi wymienione w certyfikacie broń palną,
części i istotne komponenty lub amunicję na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i niezwłocznie powiadomi ministra
właściwego do spraw gospodarki o zmianach w warunkach kontraktu
na przywóz tych towarów,
b)
jest świadomy, że wyprowadzenie z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zmiana końcowego użytkownika lub deklarowanego
końcowego wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji wymagają uprzedniej zgody właściwego
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organu,
dokonujący przywozu zobowiązuje się, w uzgodnieniu z końcowym
użytkownikiem, do umożliwienia przeprowadzenia przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, przy ewentualnym udziale
przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli
zgodności wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji z deklaracją zawartą we wniosku, w
miejscu ich wykorzystania w całym okresie pozostawania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
informację, że certyfikat importowy traci ważność, o ile nie został
przedstawiony właściwym władzom zagranicznym w terminie 6 miesięcy od
dnia jego wydania.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
wzór certyfikatu importowego, mając na uwadze konieczność zapewnienia
czytelności wzoru.
Art. 100
Art. 100. Certyfikat importowy traci ważność, o ile nie został przedstawiony Nowa regulacja wynika z potrzeby
właściwym władzom zagranicznym w terminie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
okazania przedmiotowych dokumentów
odpowiednim władzom państw trzecich,
w celu potwierdzenia wiarygodności
przedsiębiorcy jako nabywcy broni
palnej.
c)

Art. 101

Art. 101. 1. Przedsiębiorca, który otrzymał certyfikat importowy, jest
uprawniony, w terminie 30 dni od dnia zwolnienia do procedury dopuszczenia do
obrotu broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, wystąpić do
naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę
końcowego użytkownika tych towarów z wnioskiem o wydanie certyfikatu
weryfikacji dostawy stwierdzającego, że towar objęty certyfikatem został przez
tego przedsiębiorcę faktycznie i w sposób zgodny z przepisami prawa
wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do wydania certyfikatu weryfikacji dostawy stosuje się odpowiednio
przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zwrócić
właściwemu organowi celno-skarbowemu koszty poniesione przez ten organ w
toku postępowania w sprawie wydania certyfikatu weryfikacji dostawy.
4. Certyfikat weryfikacji dostawy zawiera w szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorcy nabywającego broń palną, części i istotne
komponenty lub amunicję, oznaczenie zagranicznego dostawcy i adres ich siedziby;
2) nazwę i opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji
oraz Kod Nomenklatury Scalonej CN;
3) opis ostatecznego wykorzystania towarów, ich ilość oraz wartość;
4) numer zgłoszenia celnego, numer konosamentu, listu przewozowego lub
innego dokumentu potwierdzającego, że przedsiębiorca dokonał dostawy i
wprowadził wymienione w certyfikacie towary na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Organ celno-skarbowy ewidencjonuje wydane certyfikaty weryfikacji
dostawy.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób prowadzenia
ewidencji wydanych certyfikatów, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim
elementów określonych w ust. 4 oraz mając na uwadze zapewnienie możliwości
weryfikacji wydanych certyfikatów.
Art. 102
Art. 102. 1. W SRB przetwarza się dane o każdej jednostce strzeleckiej broni Nowa regulacja mająca na celu
palnej oraz o każdym istotnym komponencie, które znajdują się w posiadaniu wprowadzenie Systemu Rejestracji
przedsiębiorców w związku z ich wytworzeniem albo nabyciem, przyjęciem do Broni
naprawy, remontu, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych,
zniszczenia, na przechowanie lub w komis, oraz które znajdują się w posiadaniu
osób lub podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji.
2. Przetwarzanie danych w SRB odbywa się z wykorzystaniem
wprowadzonych lub wytworzonych w SRB danych, stanowiących elementy
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Art. 103

Art. 104

Art. 105

Art. 106

Art. 107

zdefiniowanych zbiorów danych:
1) ewidencji strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów;
2) wykazu zaświadczeń uprawniających do nabycia strzeleckiej broni palnej;
3) rejestru świadectw pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych;
4) rejestru koncesji udzielonych w zakresie wytwarzania lub obrotu
strzelecką bronią palną.
3. SRB umożliwia wygenerowanie ewidencji przedsiębiorcy, o których mowa
w art. 47 ust. 1 i art. 59 ust. 1.
Art. 103. 1. SRB jest rejestrem centralnym, prowadzonym w systemie
teleinformatycznym.
2. Administratorem
systemu jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych. Administrator danych udostępnia dane gromadzone lub
wytworzone w SRB wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w art.
121, w zakresie wskazanym w tym przepisie.
3. Administrator systemu może zlecić wykonywanie zadań podległej lub
nadzorowanej jednostce organizacyjnej.
4. Administrator systemu:
1) odpowiada za funkcjonowanie, utrzymanie i rozwój SRB;
2) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do SRB;
3) zapewnia integralność danych zgromadzonych w SRB;
4) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym jest
prowadzony SRB, dla podmiotów przetwarzających dane;
5) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym jest
prowadzony SRB;
6) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym danych
osobowych;
7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych w SRB.
5. Za poprawność danych wprowadzonych do SRB odpowiadają podmioty
wprowadzające dane.
Art. 104. 1. Przedsiębiorca, któremu została udzielona koncesja na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu
strzelecką bronią palną lub istotnymi komponentami, z wyłączeniem przedsiębiorcy
wykonującego działalność gospodarczą ograniczoną do pośrednictwa, uzyskuje
dostęp do SRB z dniem udzielenia koncesji lub z dniem wydania decyzji
rozszerzającej zakres koncesji o wytwarzanie lub obrót strzelecką bronią palną lub
istotnymi komponentami.
2. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do SRB przekazuje przedsiębiorcy
administrator systemu.
Art. 105. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 104, uzyskuje przez SRB
dostęp do wykazu zaświadczeń uprawniających do nabycia strzeleckiej broni palnej
wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i
amunicji, rejestru świadectw pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych oraz rejestru koncesji udzielonych na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu strzelecką bronią palną.
Art. 106. Przetwarzanie danych w ewidencji strzeleckiej broni palnej i
istotnych komponentów odbywa się z wykorzystaniem danych wprowadzonych lub
wytworzonych w SRB, stanowiących elementy zbiorów danych identyfikujących
jednostkę strzeleckiej broni palnej lub istotny komponent, zwanych dalej „profilem
broni”, oraz przypisanego do niego uporządkowanego chronologicznie zbioru
danych dotyczących czynności dokonywanych z daną jednostką strzeleckiej broni
palnej lub istotnym komponentem, zwanego dalej „historią broni”.
Art. 107. 1. Profil broni zakłada:
1) przedsiębiorca, który wytworzył strzelecką broń palną lub istotny
komponent – w przypadku ich wytworzenia;
2) przedsiębiorca, który nabył strzelecką broń palną lub odrębny istotny
komponent, niezarejestrowane w SRB – w przypadku ich nabycia;
3) organ właściwy do wydawania pozwoleń na broń oraz zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni – w przypadku zgłoszenia nabycia przez osobę
uprawnioną na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
strzeleckiej
broni
palnej
lub
odrębnego
istotnego
komponentu,
niezarejestrowanych w SRB;
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4) przedsiębiorca, który dokonał rozkompletowania lub odzysku strzeleckiej
broni palnej – dla istotnego komponentu wydzielonego w wyniku
rozkompletowania lub odzysku.
2. W profilu broni zamieszcza się:
1) kategorię i podkategorię strzeleckiej broni palnej;
2) rodzaj strzeleckiej broni palnej;
3) typ strzeleckiej broni palnej;
4) markę;
5) oznakowanie, zawierające numer seryjny;
6) kaliber;
7) oznakowanie istotnych komponentów, jeżeli jest inne od oznakowania na
szkielecie, zamku lub komorze zamkowej broni;
8) określenie rodzaju istotnego komponentu – spośród wymienionych w art.
3 ust. 1 pkt 4 – w profilu dotyczącym istotnego komponentu.
3. Kategorie i podkategorie strzeleckiej broni palnej i amunicji do strzeleckiej
broni palnej są określone w załączniku do ustawy.
Art. 108
Art. 108. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 104, organ właściwy do
wydawania pozwoleń na broń oraz zaświadczeń uprawniających do nabycia broni
oraz organ właściwy do wydawania świadectw pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych wprowadzają do SRB historię broni, w zakresie wskazanym
w art. 109.
Art. 109
Art. 109. 1. Przedsiębiorca, który wytworzył strzelecką broń palną lub
istotny komponent, wprowadza do historii broni:
1)
datę wytworzenia;
2)
datę i numer raportu produkcyjnego;
3)
adres miejsca wytworzenia;
4)
adresy miejsc i określone datami okresy magazynowania.
2. Przedsiębiorca, który dokonał oznakowania, naprawy, remontu, przerobienia,
pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia strzeleckiej broni palnej lub
odrębnego istotnego komponentu wprowadza do historii broni
odpowiednio:
1)
datę dokonania oznakowania, naprawy, remontu, przerobienia,
pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia,
2)
opis czynności wykonanych w ramach naprawy, remontu lub przerobienia,
jeżeli w ich wyniku doszło do zmiany kategorii, podkategorii lub kalibru
broni albo jej odrębnych istotnych komponentów, a także w przypadku
wymiany lub wytworzenia istotnego komponentu użytego następnie do
remontu, naprawy lub przerobienia broni,
3)
informację o pozbawieniu broni cech użytkowych,
4)
opis czynności wykonanych w ramach zniszczenia,
5)
wykaz istotnych komponentów użytych do naprawy, remontu lub
przerobienia strzeleckiej broni palnej lub istotnego komponentu,
6)
wykaz istotnych komponentów wydzielonych ze zniszczonej broni w wyniku
odzysku,
7)
datę rozkompletowania strzeleckiej broni palnej oraz wykaz istotnych
komponentów uzyskanych w wyniku rozkompletowania
– a przedsiębiorca, który oznakował lub uzupełnił oznakowanie lub wymienił w
broni oznakowane istotne komponenty, wpisuje ponadto nowe
oznakowanie do profilu broni.
3. Przedsiębiorca, który nabył strzelecką broń palną lub odrębny istotny
komponent na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do historii
broni:
1)
datę nabycia;
2)
dane zbywcy;
3)
adresy miejsc i określone datami okresy magazynowania.
4. Przedsiębiorca, który nabył strzelecką broń palną lub odrębny istotny
komponent poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza do historii
broni:
1)
dane wskazane ust. 3;
2)
państwo lub miejsce nabycia, określone zgodnie z rozporządzeniem
1106/2012;
3)
datę poświadczenia i nazwę organu poświadczającego uprzednią zgodę
przewozową;
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4)
oznakowanie wymagające uzupełnienia – jeżeli dotyczy;
5)
informację o ograniczeniach w dalszej odsprzedaży.
5. Organ właściwy do wydawania pozwoleń na broń oraz zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni w przypadku wpisu strzeleckiej broni
palnej do legitymacji posiadacza broni albo świadectwa broni, wprowadza
do historii broni:
1)
datę rejestracji broni;
2)
dane nabywcy uprawnionego do nabycia broni;
3)
serię i numer legitymacji posiadacza broni albo świadectwa broni, albo serię
i numer karty rejestracyjnej broni;
4)
adres miejsca przechowywania broni;
5)
informacje o poświadczonej uprzedniej zgodzie przewozowej
lub
zaświadczeniu właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
nabycia strzeleckiej broni palnej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przedsiębiorca, który zbył strzelecką broń palną lub odrębny istotny komponent,
wprowadza do historii broni:
1)
datę zbycia;
2)
dane nabywcy;
3)
dane z wykazu zaświadczeń uprawniających do nabycia broni, w tym
informację o rodzaju wydanego pozwolenia na broń albo dane z innego
dokumentu uprawniającego do nabycia broni;
4)
w przypadku zbycia broni poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – datę
wydania, numer i nazwę organu wydającego, z oznaczeniem państwa
wydania zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012, zezwolenia na wywóz
strzeleckiej broni palnej lub istotnych komponentów, wydawanego zgodnie
z art. 4 rozporządzenia 258/2012 albo datę poświadczenia i nazwę organu
poświadczającego zgodę przewozową lub datę wydania decyzji zwalniającej
z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych i datę
poświadczenia przez przedsiębiorcę zgody przewozowej oraz datę wydania i
organ poświadczający uprzednią zgodę przewozową nabywcy broni;
5)
informację o ograniczeniach w dalszej odsprzedaży.
7. Przedsiębiorca, który utracił strzelecką broń palną w wyniku przestępstwa lub
innego nieprzewidywalnego zdarzenia, wprowadza do historii broni datę
utraty broni oraz datę zgłoszenia utraty broni we właściwej jednostce Policji,
a w przypadku odzyskania broni datę odzyskania broni.
8. Organ właściwy do wydawania pozwoleń na broń oraz zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni wprowadza do historii broni informację o:
1)
zgłoszonym zbyciu strzeleckiej broni palnej przez uprawnionego, dacie
zbycia oraz imieniu i nazwisku albo nazwie lub firmie nabywcy;
2)
zgłoszonej utracie strzeleckiej broni palnej;
3)
dacie wydania i nazwie organu poświadczającego zgodę przewozową w
przypadku zbycia do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
dacie wydania i nazwie organu poświadczającego uprzednią zgodę
przewozową nabywcy broni;
4)
dacie wydania, numerze i nazwie organu wydającego zgodę na wywóz
strzeleckiej broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której
mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;
5)
przyjęciu strzeleckiej broni palnej do depozytu, na podstawie ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz o miejscu składowania tej broni w
depozycie, a także o zniszczeniu, sprzedaży, przekazaniu na rzecz Skarbu
Państwa lub zwrocie broni z depozytu, w tym dacie ich dokonania;
6)
wydaniu karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych oraz jej
posiadaczu:
a)
dacie wydania,
b)
serii i numerze,
c)
organie wydającym kartę rejestracyjną broni,
d)
imieniu i nazwisku, adresie miejsca stałego pobytu, numerze PESEL, a gdy
nie został nadany – nazwie, serii, numerze i dacie wydania dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz organie, który wydał dokument;
7)
zgłoszonym użyczeniu strzeleckiej broni palnej innemu posiadaczowi
równorzędnego pozwolenia na broń, adresie miejsca przechowywania tej
broni oraz imieniu i nazwisku biorącego broń w użyczenie;
8)
zmianie adresu miejsca przechowywania broni.
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9. Przedsiębiorca, który oddał i odebrał oraz przedsiębiorca, który przyjął i zwrócił
strzelecką broń palną lub odrębny istotny komponent do oznakowania,
naprawy, remontu, przerobienia, pozbawienia cech użytkowych,
zniszczenia, na przechowanie lub w komis, wprowadzają do historii broni
odpowiednio:
1)
datę oddania do oznakowania, naprawy, remontu, przerobienia,
pozbawienia cech użytkowych, zniszczenia, na przechowanie lub w komis;
2)
dane przedsiębiorcy, który przyjął strzelecką broń palną lub odrębny istotny
komponent do oznakowania, naprawy, remontu, przerobienia, pozbawienia
cech użytkowych, zniszczenia, na przechowanie lub w komis;
3)
datę odbioru po oznakowaniu, naprawie, remoncie, przerobieniu,
pozbawieniu cech użytkowych albo po ustaniu lub wygaśnięciu umowy
przechowania lub komisu;
4)
datę odbioru istotnych komponentów wydzielonych z broni w wyniku
odzysku;
5)
datę przyjęcia do oznakowania, naprawy, remontu, przerobienia,
pozbawienia cech użytkowych, zniszczenia, na przechowanie lub w komis;
6)
dane przedsiębiorcy albo osoby uprawnionej do posiadania broni na
podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, który przekazał
broń lub istotny komponent do oznakowania, naprawy, remontu,
przerobienia, pozbawienia cech użytkowych, zniszczenia, na przechowanie
lub w komis;
7)
adresy miejsc i określone datami okresy magazynowania strzeleckiej broni
palnej lub istotnych komponentów przyjętych do oznakowania, naprawy,
remontu, przerobienia, pozbawienia cech użytkowych, zniszczenia, na
przechowanie lub w komis;
8)
datę zwrotu broni lub istotnego komponentu po oznakowaniu, naprawie,
remoncie, przerobieniu, pozbawieniu cech użytkowych albo po ustaniu lub
wygaśnięciu umowy przechowania lub komisu;
9)
datę zwrotu istotnego komponentu wydzielonego z broni w wyniku
odzysku;
10)
dane osoby upoważnionej do przekazania i odbioru strzeleckiej broni palnej
i istotnych komponentów przekazywanych do oznakowania, naprawy,
remontu, przerobienia, pozbawienia cech użytkowych, zniszczenia, na
przechowanie lub w komis.
10. Podmiot uprawniony do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna
została pozbawiona cech użytkowych, oraz oznakowania strzeleckiej broni
palnej pozbawionej cech użytkowych wprowadza do historii broni:
1)
numer wydanego świadectwa pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych i dane zawarte w tym świadectwie;
2)
oznakowanie strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych i jej
istotnych komponentów;
3)
dane określone w ust. 2 i 8 – jeżeli dokonał pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych.
Art. 110
Art. 110. Dane zbywcy, nabywcy oraz osoby upoważnionej do przekazania,
odbioru oraz przyjęcia strzeleckiej broni palnej albo istotnych komponentów
obejmują:
1)
imię i nazwisko osoby fizycznej lub przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
albo firmę lub nazwę przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna lub innego
podmiotu uprawnionego do nabycia strzeleckiej broni palnej lub istotnych
komponentów;
2)
adres miejsca stałego pobytu osoby fizycznej lub przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną, albo adres siedziby przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna
lub innego podmiotu uprawnionego do nabycia strzeleckiej broni palnej lub
istotnych komponentów;
3)
numer PESEL, a w przypadku, gdy nie został nadany – nazwę, serię i numer
dokumentu tożsamości, a także organ wydający dokument tożsamości, albo
numer identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli posiada;
4)
numer i datę wydania koncesji – jeżeli dotyczy;
5)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – jeżeli dotyczy.
Art. 111
Art. 111. 1. Do wykazu zaświadczeń uprawniających do nabycia strzeleckiej
broni palnej organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń oraz zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni wprowadzają:
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Art. 112

Art. 113

Art. 114

Art. 115

Art. 116

Art. 117

Art. 118

Art. 119

1) datę wydania zaświadczenia;
2) dane uprawnionego do nabycia strzeleckiej broni palnej i osoby
uprawnionej do jej odbioru: imię i nazwisko, adres miejsca stałego pobytu, numer
PESEL, a jeśli nie został nadany – nazwę, serię i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość oraz oznaczenie organu, który wydał dokument i datę
wydania tego dokumentu, albo nazwę i adres siedziby podmiotu niebędącego
osobą fizyczną;
3) datę wydania pozwolenia na broń;
4) dane dotyczące liczby i rodzaju egzemplarzy broni, które podmiot
uzyskujący pozwolenie na broń jest uprawniony nabyć.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, rejestrują w SRB decyzje o odmowie
poświadczenia zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej.
Art. 112. Do rejestru świadectw pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych organ właściwy do wydawania świadectwa pozbawienia strzeleckiej
broni palnej cech użytkowych wprowadza numer wydanego świadectwa
pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych i dane zawarte w tym
świadectwie oraz nowe oznakowanie strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech
użytkowych.
Art. 113. Do rejestru koncesji udzielonych w zakresie wytwarzania lub
obrotu strzelecką bronią palną organ koncesyjny wprowadza dane, o których
mowa w art. 21 ust. 1.
Art. 114. Dane, o których mowa w art. 109-113, wprowadza się do SRB
niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu, w
którym dokonano czynności podlegających wpisowi do SRB.
Art. 115. 1. Dane w SRB przechowuje się przez okres 30 lat od dnia
zniszczenia strzeleckiej broni palnej lub istotnego komponentu, których dotyczą. Po
upływie tego okresu administrator systemu usuwa dane z SRB.
2. Dane w rejestrze koncesji udzielonych w zakresie wytwarzania lub obrotu
strzelecką bronią palną przechowuje się przez okres 30 lat od dnia wygaśnięcia lub
cofnięcia koncesji, a dane w wykazie zaświadczeń uprawniających do nabycia
strzeleckiej broni palnej - przez okres 30 lat od dnia wystawienia zaświadczenia. Po
upływie tego okresu organ koncesyjny usuwa dane z SRB.
3. Podmioty, o których mowa w art. 121 pkt 1 4 i 6, mają dostęp do danych
w SRB przez okres 10 lat od dnia zniszczenia strzeleckiej broni palnej lub istotnych
komponentów strzeleckiej broni palnej, których dotyczą.
Art. 116. Dane zgromadzone w SRB mogą być przetwarzane do celów
statystycznych, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących podmioty i
osoby, których dotyczą.
Art. 117. 1. Obowiązki przedsiębiorców, określone w art. 107–109, realizuje:
1) osoba uprawniona do wykonywania lub kierowania działalnością
gospodarczą określoną w koncesji;
2) pracownik spełniający warunki określone w art. 28 ust. 1 lub art. 29 ust. 1
oraz posiadający pisemne upoważnienie do wykonywania obowiązków, o których
mowa w art. 107–109.
2. Przedsiębiorca prowadzi rejestr pracowników upoważnionych do
prowadzenia ewidencji w SRB, który zawiera imię i nazwisko pracownika, numer
PESEL i okres ważności upoważnienia.
3. Przedsiębiorca przesyła do organu koncesyjnego kopię rejestru, o którym
mowa w ust. 2, wraz z informacją o podjęciu wykonywania działalności
gospodarczej objętej zakresem udzielonej koncesji.
4. Przedsiębiorca jest obowiązany informować administratora systemu o
zmianach danych zawartych w rejestrze pracowników upoważnionych do
prowadzenia ewidencji w SRB, nie później niż w kolejnym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym upoważnienie zostało ustanowione, cofnięte,
wygasło albo doszło do zmiany danych osobowych upoważnionego pracownika
Art. 118. W przypadku stwierdzenia błędów w danych wprowadzonych do
SRB, podmioty, o których mowa w art. 121 pkt 2–6, zobowiązują przedsiębiorcę
albo podmiot, który wprowadził błędne dane, do ich korekty w terminie 3 dni
roboczych. Podmioty, o których mowa w art. 121 pkt 2–4 i 7, wykonują ten
obowiązek za pośrednictwem organu koncesyjnego.
Art. 119. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 104, który z przyczyn od
niego niezależnych nie może przejściowo prowadzić ewidencji w SRB, jest
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obowiązany poinformować o tym organ koncesyjny nie później niż w kolejnym dniu
roboczym następującym po dniu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające
prowadzenie ewidencji w SRB.
2. W przypadku określonym w ust. 1 przedsiębiorca tymczasowo
ewidencjonuje strzelecką broń palną i odrębne istotne komponenty bez użycia SRB,
w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47
ust. 5 i art. 59 ust. 6.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca przesyła
informację o dokonanej sprzedaży strzeleckiej broni palnej oraz odrębnych
istotnych komponentów sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 64.
4. Przedsiębiorca uzupełnia ewidencję w SRB niezwłocznie po ustąpieniu
przyczyny uniemożliwiającej jej prowadzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
dnia ustąpienia przyczyny.
Art. 120
Art. 120. 1. Administrator systemu powiadamia z wyprzedzeniem o
zaplanowanych przerwach w dostępie do SRB, a także o awariach SRB na swojej
stronie internetowej, a w miarę możliwości także za pośrednictwem SRB lub za
pomocą poczty elektronicznej.
2. Podmiot wprowadzający dane do SRB uzupełnia dane podlegające
wpisowi do SRB niezwłocznie po przywróceniu dostępu do SRB, a w przypadku gdy
przerwa w dostępie wynosiła co najmniej jeden dzień roboczy, nie później niż w
terminie 2 kolejnych dni roboczych następujących po dniu, w którym przywrócono
dostęp do SRB.
Art. 121
Art. 121. Uprawnionym do dostępu do SRB jest:
1)
przedsiębiorca, któremu została udzielona koncesja w zakresie wytwarzania
lub obrotu strzelecką bronią palną lub istotnymi komponentami, w celu:
a)
prowadzenia ewidencji w SRB,
b)
odczytu i pobrania zaświadczeń z wykazu zaświadczeń uprawniających do
nabycia broni,
c)
odczytu informacji z rejestru koncesji udzielonych w zakresie wytwarzania i
obrotu strzelecką bronią palną,
d)
odczytu informacji z rejestru świadectw pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych;
2)
Komendant Główny Policji w celu przyjmowania zgłoszeń o transakcjach, o
których mowa w art. 35 ust. 1;
3)
Komendant Główny Policji i komendanci wojewódzcy Policji w celu:
a)
realizacji obowiązków określonych w art. 107–109 i ust. 111,
b)
weryfikacji danych wpisanych przez przedsiębiorców do ewidencji
strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów,
c)
prowadzenia działań kontrolnych w zakresie określonym w niniejszej
ustawie i ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, w związku z
posiadaniem broni palnej,
d)
dostępu do danych zbiorczych i statystycznych;
4)
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i komendanci oddziałów
Żandarmerii Wojskowej w celu:
a)
realizacji obowiązków określonych w art. 107–109 i ust. 111,
b)
weryfikacji danych wpisanych przez przedsiębiorców do ewidencji
strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów,
c)
prowadzenia działań kontrolnych w zakresie określonym w ustawie z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji, w związku z posiadaniem broni palnej,
d)
dostępu do danych zbiorczych i statystycznych;
5)
podmioty uprawnione do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń
palna została pozbawiona cech użytkowych oraz oznakowania strzeleckiej
broni palnej pozbawionej cech użytkowych w celu:
a)
prowadzenia ewidencji w SRB w zakresie pozbawiania strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych,
b)
realizacji obowiązków określonych w art. 112,
c)
weryfikacji danych wpisanych przez przedsiębiorców do ewidencji
strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów w odniesieniu do
pozbawienia broni cech użytkowych,
d)
dostępu do danych zbiorczych i statystycznych;
6)
organ koncesyjny w celu:
a)
realizacji obowiązków administratora systemu,

39

Broni

Nowa regulacja mająca na celu
wprowadzenie Systemu Rejestracji
Broni

Nowa regulacja mająca na celu
wprowadzenie Systemu Rejestracji
Broni

b)

realizacji obowiązków określonych w art. 103 ust. 2, art. 104 ust. 2, art. 113,
art. 115, art. 116 i art. 118,
c)
prowadzenia działań kontrolnych w zakresie określonym w ustawie,
d)
dostępu do danych zbiorczych i statystycznych;
7)
minister właściwy do spraw gospodarki w celu:
a)
prowadzenia działań kontrolnych w zakresie określonym w ustawie,
b)
dostępu do danych zbiorczych i statystycznych;
8)
Policja w celu realizacji zadań ustawowych Policji;
9)
Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji zadań ustawowych Żandarmerii
Wojskowej;
10)
Agencja Wywiadu w celu realizacji zadań ustawowych Agencji Wywiadu;
11)
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu realizacji zadań ustawowych
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
12)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego w celu realizacji zadań ustawowych
Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
13)
Służba Wywiadu Wojskowego w celu realizacji zadań ustawowych Służby
Wywiadu Wojskowego;
14)
Centralne Biuro Antykorupcyjne w celu realizacji zadań ustawowych
Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
15)
Straż Graniczna w celu realizacji zadań ustawowych Straży Granicznej;
16)
Służba Celno¬ Skarbowa w celu realizacji zadań ustawowych Służby Celno¬
Skarbowej;
17)
Służba Ochrony Państwa w celu realizacji zadań ustawowych Służby
Ochrony Państwa.
Art. 122
Art. 122. Do kontroli działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Art. 123
Art. 123. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podlega
kontroli, którą sprawują:
1)
organ koncesyjny – w zakresie:
a)
zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wydaną koncesją,
b)
przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej,
c)
oceny wykonywanej działalności gospodarczej z punktu widzenia
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego;
2)
minister właściwy do spraw gospodarki – w zakresie sposobu i zgodności z
przepisami ustawy realizacji transakcji dokonanych na podstawie
zezwoleń, certyfikatów importowych oraz poświadczonych oświadczeń
końcowego użytkownika, o których mowa w art. 97 i art. 98;
3)
inne organy państwowe:
a)
wyspecjalizowane w kontroli danego rodzaju działalności, upoważnione
przez organ koncesyjny – w zakresie wskazanym przez ten organ,
b)
w zakresie swojej właściwości i kompetencji określonych w odrębnych
przepisach;
4)
komendanci wojewódzcy Policji – w zakresie określonym w pkt 1, w
odniesieniu do wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, a także ich przechowywania i ewidencjonowania.
Art. 124
Art. 124. 1. Do prowadzenia kontroli organ koncesyjny może powołać na
czas trwania kontroli zespół kontrolny, zwany dalej „zespołem”.
2. Na wniosek organu koncesyjnego minister właściwy do spraw gospodarki,
Minister Obrony Narodowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i
Komendant Główny Policji delegują do prac w zespole funkcjonariuszy, żołnierzy
lub pracowników podległych albo nadzorowanych jednostek organizacyjnych. W
skład zespołu organ koncesyjny może także powołać biegłych i ekspertów, za ich
zgodą.
3. Powołując zespół, organ koncesyjny wyznacza jego kierownika, który
koordynuje przebieg czynności kontrolnych oraz sporządza protokół kontroli.
4. Czynności kontrolne są wykonywane na podstawie upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli wydanego przez organ koncesyjny.
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5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio do ministra właściwego do
spraw gospodarki, przy czym do prac w zespole funkcjonariusze, żołnierze lub
pracownicy organów, o których mowa w ust. 2, mogą być delegowani tylko za
zgodą tych organów.
Art. 125
Art. 125. Organ koncesyjny może upoważnić Komendanta Głównego Policji
do kontroli działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym. Komendant Główny Policji może powierzać
przeprowadzenie kontroli komendantom wojewódzkim Policji.

Art. 126

Art. 126. 1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego
przedsiębiorcy, w innych miejscach związanych z wykonywaną przez niego
działalnością gospodarczą lub, za zgodą kontrolowanego, w siedzibie organu
kontrolującego.
2. Kontrolę przeprowadza się w godzinach pracy lub w czasie faktycznego
wykonywania działalności przez kontrolowanego przedsiębiorcę, a w sytuacjach
szczególnie uzasadnionych, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku publicznego – o każdej porze.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który zawiera
w szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorcy;
2) imię i nazwisko kontrolującego albo kontrolujących, stanowisko lub
stopień służbowy – o ile dotyczy;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) wskazanie zakresu kontroli;
5) opis stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego, w tym
ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości.
4. Kontrolujący może utrwalić przebieg kontroli za pomocą technik
fotograficznych i audiowizualnych. Nośniki obrazu i dźwięku, na których utrwalono
przebieg kontroli, załącza się do protokołu kontroli.
5. Jeżeli protokół kontroli zawiera ustalenia dające podstawę do wszczęcia
postępowania w sprawie cofnięcia koncesji, organy określone w art. 123 pkt 2–4
przekazują kopię tego protokołu organowi koncesyjnemu w terminie 14 dni od dnia
zakończenia kontroli.
Art. 127
Art. 127. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli są uprawnione do:
1)
swobodnego wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części,
gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, w tym na
teren obszarów i obiektów, w których są przechowywane materiały
wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych i przedmiotów mających
związek z zakresem kontroli;
3)
sporządzania lub żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii,
odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń.
Art. 128
Art. 128. Kontrolowany przedsiębiorca ma obowiązek:
1)
zapewnienia osobom upoważnionym do dokonywania kontroli warunków
niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez
zapewnienie niezwłocznego przedstawiania żądanych dokumentów, terminowego
udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą oraz, w
miarę możliwości, oddzielnego pomieszczenia;
2)
sporządzania niezbędnych do kontroli kopii dokumentów, w tym
wydruków z nośników informacji, a także informatycznych nośników danych,
wskazanych przez osobę upoważnioną do dokonywania kontroli.
Art. 129

Nowa regulacja, która może wpłynąć na
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Art. 129. 1. Organ uprawniony do kontroli może wezwać przedsiębiorcę do Nowa regulacja mająca
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wykonywanej działalności usprawnienie kontroli.
gospodarczej określonej w koncesji, wyznaczając termin do ich usunięcia. Organ,
wyznaczając przedsiębiorcy termin, uwzględnia czas niezbędny do usunięcia
nieprawidłowości, ważny interes publiczny oraz słuszny interes przedsiębiorcy.
2. Organ uprawniony do kontroli, w przypadku posiadania informacji o

na

celu

41

Art. 130

Art. 131

Art. 132

Art. 133

Art. 134

możliwych nieprawidłowościach w wykonywanej działalności gospodarczej
określonej w koncesji, może wezwać przedsiębiorcę do złożenia pisemnych
wyjaśnień oraz przekazania dokumentów w celu zweryfikowania posiadanych
informacji oraz ustalenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania
działalności gospodarczej określonej w koncesji.
Art. 130. 1. O znalezieniu wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych zawiadamia się najbliższy urząd administracji rządowej lub
samorządowej, jednostkę organizacyjną Policji lub Państwowej Straży Pożarnej.
2. Materiały wybuchowe i niebezpieczne zlokalizowane w morskich wodach
wewnętrznych i w morzu terytorialnym podlegają zgłoszeniu właściwemu
terytorialnie urzędowi morskiemu.
3. Oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
wykonują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie.
Oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego mogą wykonywać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku wykonywania oczyszczania terenu z materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych przez przedsiębiorców, są oni zobowiązani do
zwrotu kosztów oczyszczania tego terenu z materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, poniesionych przez jednostkę Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu specjalistycznych usług wojskowych w
rozumieniu art. 11a ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finasowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018
r. poz. 37 i poz. 1699 oraz z 2019 r. poz. 14).
Art. 131. Wojewodowie, w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wsparcia
Sił Zbrojnych, wyznaczą miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych
materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
Art. 132. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, oraz
tryb i sposób zgłaszania i zabezpieczania tych materiałów, w tym sposób i zakres
udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oczyszczaniu terenów, oraz
sposób i tryb wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych, mając na względzie ochronę życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.
Art. 133. 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo w zakresie obrotu technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom
określonym w koncesji,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust.
1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
4. W razie skazania za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1–3, orzeka się
przepadek materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów lub technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także innych przedmiotów, które
służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, albo pochodzących
bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności
sprawcy.
Art. 134. 1. Kto, wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
lub obrotu bronią lub amunicją albo w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek
zawierających broń lub amunicję, przemieszcza, z innych państw członkowskich, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa docelowego transakcji albo
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji, albo
z państwa członkowskiego początkowego transakcji przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, strzelecką broń palną
lub amunicję bez wymaganej poświadczonej zgody przewozowej lub uprzedniej
zgody przewozowej albo dokonuje poświadczenia zgody przewozowej nie
posiadając do tego uprawnień,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa

42

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

Powtórzenie
regulacji
obowiązującej.

z

ustawy

w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
4. W razie skazania za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1–3, orzeka się
przepadek broni i amunicji pochodzących z przestępstwa, chociażby nie stanowiły
one własności sprawcy.
Art. 135

Art. 136

Art. 137

Art. 138

Art. 139

Art. 140

Art. 141

Art. 135. 1. Kto, wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
lub obrotu bronią lub amunicją, nie dopełnia obowiązku oznakowania broni oraz
podstawowego jednostkowego opakowania amunicji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia
wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust.
1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
4. W razie skazania za przestępstwo, o którym mowa w ust. 1–3, orzeka się
przepadek broni lub amunicji pochodzących z przestępstwa, chociażby nie
stanowiły one własności sprawcy.
Art. 136. 1. Kto sprzedaje strzelecką broń palną pozbawioną cech
użytkowych, nie przekazując nabywcy przypisanego do tej broni świadectwa
pozbawienia broni cech użytkowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust.
1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
Art. 137. 1. Kto, wykonując działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania
i obrotu strzelecką bronią palną, nie dopełnia obowiązku ewidencjonowania tej
broni,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust.
1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
Art. 138. Kto bez zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w
zezwoleniu na wywóz dokonuje wywozu, o którym mowa w art. 84 ust. 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 139. Kto sprzedaje osobom niepełnoletnim wyłączone spod
koncesjonowania wyroby pirotechniczne lub broń, na posiadanie której nie
jest wymagane pozwolenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.
Art. 140. 1. Kto utrudnia przeprowadzenie przez uprawnione organy kontroli
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust.
1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
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Art. 141. 1. Kto wprowadza w błąd organy właściwe dla określonych w Powtórzenie
regulacji
dziale III rozdziale 3 oddziale 3 procedur związanych z wywozem tranzytem lub obowiązującej.
przywozem broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji, podając
nieprawdziwe lub niepełne informacje lub przedstawiając nieprawdziwe
dokumenty w tym zakresie,
podlega karze grzywny.
2. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa
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Art. 142

Art. 143

Art. 144

Art. 145

w art. 93, w zakresie zgodności rzeczywistego wywozu, tranzytu lub przewozu
broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji z zezwoleniem, a także
prawidłowości prowadzenia ewidencji związanej z tym wywozem,
podlega karze grzywny.
3. Kto niedopełnia obowiązku zgłoszenia transakcji, o której mowa w art. 35
ust. 1, albo odmowy zawarcia transakcji w terminie, o którym mowa w art. 35 ust.
2,
podlega karze grzywny.
4. W sprawach o czyn, o którym mowa w ust. 1–3, stosuje się przepisy
postępowania w sprawach o wykroczenia.
Art. 142. 1. Przedsiębiorcy, który nie wykonuje obowiązku, o którym mowa
w art. 63, art. 89 ust. 3 albo art. 97, minister właściwy do spraw gospodarki może
wymierzyć, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości do
50.000 zł.
2. Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
Art. 143. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.
z 2019 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się art. 6a;
2)
w art. 10a:
a)
w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)
danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii
broni palnej;”,
b)
w ust. 8 uchyla się pkt 1;
3)
w art. 43a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„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 …
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.”.
Art. 144. 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 (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1050 oraz z 2018 r. poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w art. 21c ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„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 … 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.”;
2)
w art. 21g w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)
numer koncesji na obrót uzbrojeniem, o której mowa w ustawie z dnia …
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”.
Art. 145. 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. 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisów ustawy, z wyjątkiem art. 9 ust. 9, nie stosuje się do
amunicji.”;
2) w art. 3:
a) uchyla się pkt 1,
b) w pkt 15 część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym
Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
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Nowa regulacja

Przepis nowelizujący ustawę z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z
2012 r. poz. 576, z późn. zm.), w związku
z nową ustawą o wykonywaniu
działalności gospodarczej (…).

Przepis nowelizujący ustawę 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)

Przepis nowelizujący ustawę z dnia 21
czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych do użytku cywilnego

Konfederacji Szwajcarskiej, która odbiera materiały wybuchowe
przeznaczone
do
użytku
cywilnego,
z wyłączeniem
wyrobów
pirotechnicznych;”,
c) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„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, 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;”;
3) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„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 2018 r. poz. 169, 650, 1481 i 1629 oraz 2019 r. poz. 53), do prowadzenia
badań, klasyfikacji oraz określania warunków dopuszczania do przewozu
materiałów niebezpiecznych klas 1, 4.1 i 9, wymienionych w załączniku A.”;
4) uchyla się art. 6;
5) art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku
cywilnego określają przepisy ustawy z dnia … 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. …).”;
6) w art. 7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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 …
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym .”;
7) w art. 9 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) posiada pomieszczenia spełniające wymagania określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia ...
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;”;
8) w art. 15 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„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;”;
9) w art. 18:
a) w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„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 … 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
i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
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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;”,
b) ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„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 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) oraz
przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 2 tej ustawy.”,
c) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„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;”;
10) w art. 24 w ust. 4 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót
tymi materiałami – w przypadku przedsiębiorcy albo jednostki naukowej
albo”;
11) w art. 25:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku gdy odbiorcą jest przedsiębiorca albo jednostka
naukowa – kopię koncesji na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo
obrót tymi materiałami;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„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.”;
12) w art. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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 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.”;
13) w art. 28 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót
tymi materiałami –w przypadku przedsiębiorcy albo jednostki naukowej
albo”;
14) w art. 29 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) została cofnięta koncesja na wytwarzanie materiałów
wybuchowych albo obrót tymi materiałami albo został cofnięty dokument
wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych;”;
15) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
„Art. 35a. Przemieszczane przez przedsiębiorcę albo jednostkę
naukową materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
podlegają ewidencjonowaniu na podstawie art. 59 ust. 1–5 ustawy z dnia ….
o wykonywaniu działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 59 ust. 6 tej ustawy.”;
16) uchyla się art. 37–41;
17) art. 62v otrzymuje brzmienie:
„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
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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;
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 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 ust. 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
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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;
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,
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.”;
18) po art. 62v dodaje się art. 62va–62ve w brzmieniu:
„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:
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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 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 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
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handlową, zarejestrowany znak towarowy, o ile taki posiada, numer partii
lub serii, a także nazwę producenta oraz adres jego 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. 1 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 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 albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem
zaufanym.
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
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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;
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,
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
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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.
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. 6 oraz art. 59 ust. 6 ustawy z dnia … 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:
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
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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 celu ograniczenia ryzyka
wykorzystania tego materiału w działaniach przestępczych, w tym
terrorystycznych.”;
19) art. 62x i art. 62y otrzymują brzmienie:
„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 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,
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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;
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 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. 912.
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,
umieszczone zostało 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,
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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 umieszczone zostały 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 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;
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. 912.
2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dystrybutor materiału
wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego wykonuje przed
udostępnieniem tego materiału na rynku.”;
20) po art. 65c dodaje się art. 65ca i art. 65cb w brzmieniu:
„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
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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.”;
21) po art. 65d dodaje się art. 65da i art. 65db w brzmieniu:
„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.
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.”/
Art. 146

Art. 146. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z
2018 r. poz. 703 i 1277) w art. 16 w ust. 1 w pkt 1 lit. h otrzymuje
brzmienie:
„h) art. 133, art. 136 i art. 139 ustawy z dnia … 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. 147
Art. 147. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.) w art. 60 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w
brzmieniu:
„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.”.
Art. 148
Art. 148. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze
2)
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm. ) w art. 115 w ust. 7
pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„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.”.
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Przepis nowelizujący ustawę z dnia 28
października
2002
r.
o odpowiedzialności
podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary, w zakresie odsłania do
ustawy o wykonywaniu działalności
gospodarczej (…).
Przepisy nowelizujące ustawę z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Przepis nowelizujący ustawę z dnia 9
czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z
późn. zm.), w zakresie odsłania do
ustawy o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego,
która przejęła przepisy obowiązującej
ustawy o wykonywaniu działalności
gospodarczej(…), tj. art. 23a i 29a dot.
oznakowywania
materiałów
wybuchowych
przeznaczonych
do
użytku cywilnego, oznakowywania
obiektów
produkcyjnych
oraz
prowadzenia rejestru jednoznacznych
oznaczeń materiałów wybuchowych

Art. 149

Art. 149. W ustawie 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) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)
offsetobiorca – podmiot wykonujący działalność gospodarczą w
zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia … 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 48 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce;”.
Art. 150
Art. 150. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2308) w art. 7 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„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 … 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. 151

Art. 152

przeznaczonych do użytku cywilnego.
Przepis nowelizujący ustawę z dnia 26
czerwca 2014 r. o niektórych umowach
zawieranych w związku z realizacją
zamówień o podstawowym znaczeniu
dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 932, z późn. zm.) , w
zakresie odsłania do ustawy o
wykonywaniu działalności gospodarczej
(…).

Przepis nowelizujący ustawę z dnia 10
lipca 2015 r. o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, z
późn. zm.), w zakresie odsłania do
ustawy o wykonywaniu działalności
gospodarczej (…).

Art. 151. W ustawie 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) w
art. 12 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia … 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.
…);”.

Przepis nowelizujący ustawę 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)

Art. 152. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
ustawie poprzedniej – rozumie się przez to ustawę 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);
2)
ustawie nowej – rozumie się przez to niniejszą ustawę.
Art. 153. Do dnia wejścia w życie przepisów działu IV ustawy nowej,
przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu strzelecką
bronią palną przekazują informacje o dokonanej sprzedaży na zasadach
określonych w art. 63 ust. 1 pkt 3 oraz zgodnie ze wzorem określonym w
przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 64 ustawy nowej.
Art. 154. 1. Koncesje, o których mowa w art. 6 ustawy poprzedniej,
zachowują ważność po dniu wejścia w życie ustawy nowej.
2. Odbycie szkolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy poprzedniej,
uznaje się za spełnienie warunku odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1
ustawy nowej.
3. Opinie, o których mowa w art. 9 ustawy poprzedniej, uznaje się za opinie,
o których mowa w art. 16 ustawy nowej.
4. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w art. 11 ustawy
poprzedniej, uznaje się za orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w
art. 12 ustawy nowej.
Art. 155. Postępowania o wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia, zmiany
lub cofnięcia koncesji wszczęte i niezakończone ostateczną decyzją do dnia wejścia
w życie przepisów ustawy nowej, prowadzi się na podstawie przepisów
dotychczasowych.
Art. 156. 1. Plastyczne materiały wybuchowe, broń i podstawowe
opakowanie jednostkowe amunicji oznakowane przed dniem wejścia w życie
ustawy nowej zgodnie z wymaganiami ustawy poprzedniej, uznaje się za
spełniające wymagania oznakowania.

Przepis wprowadzający skróty.

1)

Art. 153

Art. 154

Art. 155

Art. 156
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Przepis epizodyczny.

Przepis epizodyczny.

Przepis przejściowy.

Przepis przejściowy.

2. Materiały wybuchowe, broń i amunicję, oznakowane przed dniem wejścia
w życie ustawy nowej zgodnie z wymaganiami ustawy poprzedniej, które są
wprowadzane do obrotu po dniu wejścia w życie ustawy nowej, oznakowuje się
zgodnie z wymaganiami ustawy nowej.
Art. 157
Art. 157. 1. Ewidencje, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Przepis przejściowy.
ustawy poprzedniej, uznaje się za spełniające wymogi ewidencji, o których mowa w
art. 47 ust. 1 i art. 59 ust. 1 ustawy nowej, w odniesieniu do danych
wprowadzonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowej.
2. Materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i technologię o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, znajdujące się w posiadaniu
przedsiębiorcy w dniu wejścia w życie ustawy nowej, ewidencjonuje się na
zasadach w niej przewidzianych. Przedsiębiorca uzupełnia ewidencję w terminie 7
dni od dnia wejścia w życie ustawy nowej.

Art. 158

Art. 159

Art. 160

Art. 161

Art. 162

Art. 163

Art. 164

Art. 165

3. Ewidencje, o których mowa w art. 19b ust. 1 ustawy poprzedniej,
prowadzi się po dniu wejścia w życie ustawy nowej jako ewidencję, o której mowa
w art. 53 ust. 5 ustawy nowej.
4. Ewidencje, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy poprzedniej,
przekazane przez przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie ustawy nowej,
przechowuje minister właściwy do spraw gospodarki, przy czym okres ich
przechowywania skraca się do 10 lat od dnia przekazania.
Art. 158. 1. System oceny jakości produkcji, o którym mowa w art. 20 ust. 1
ustawy poprzedniej, uznaje się za spełniający wymagania systemu oceny jakości
produkcji, o którym mowa w art. 41 ustawy nowej, przez 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy nowej.
2. Plany postępowania, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy poprzedniej, uznaje
się za spełniające wymagania planów postępowania, o których mowa w art. 42
ustawy nowej.
Art. 159. Specyfikacje techniczne, o których mowa w art. 19a ust. 1 ustawy
poprzedniej, uznaje się za specyfikacje techniczne, o których mowa w art. 52 ust. 2
ustawy nowej.
Art. 160. Zgody przewozowe i uprzednie zgody przewozowe poświadczone
na podstawie przepisów ustawy poprzedniej oraz decyzje o zwolnieniu z obowiązku
każdorazowego poświadczania zgód przewozowych wydane na podstawie
przepisów ustawy poprzedniej zachowują ważność.
Art. 161. Do kontroli wszczętych na podstawie przepisów rozdziału 5
ustawy poprzedniej i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy nowej
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 162. Decyzje wojewodów wyznaczające miejsca przeznaczone do
niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na podstawie
art. 25a ust. 3 ustawy poprzedniej zachowują moc.
Art. 163. Oznaczenie materiałów wybuchowych na zasadach określonych w
art. 23a ustawy poprzedniej oraz rejestr jednoznacznych oznaczeń, o którym mowa
w art. 29a ustawy poprzedniej, uznaje się za spełniające wymagania określone
odpowiednio w art. 62v, art. 62x i art. 62y ustawy zmienianej w art. 145, w
brzmieniu nadanym ustawą nową.
Art. 164. 1. Do postępowań w sprawie o nadanie kodu oznaczenia obiektu
produkcyjnego, w którym są wytwarzane materiały wybuchowe przeznaczone do
użytku cywilnego, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
przepisów wydanych na podstawie art. 62ve ustawy zmienianej w art. 145, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
2. Decyzje ministra właściwego do spraw gospodarki dotyczące nadania
kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego wydane na podstawie art. 23a ust. 4
ustawy poprzedniej zachowują moc.
3. Rejestr obiektów produkcyjnych, o którym mowa w art. 23a ust. 5 ustawy
poprzedniej, uznaje się za rejestr obiektów produkcyjnych, którym nadano kod
oznaczenia obiektu produkcyjnego, o którym mowa w art. 62vb ust. 7 ustawy
zmienianej w art. 145, i prowadzi dalej na zasadach w niej określonych .
Art. 165. Do postępowań w sprawie o uzyskanie zgody na przemieszczanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz amunicji,
wszczętych na podstawie art. 24 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 ustawy zmienianej w art.
145 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowej, stosuje się
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Przepisy przejściowe.

Przepis przejściowy.

Przepis przejściowy.

Przepisy Przejściowe.

Przepisy przejściowe.

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe

przepisy dotychczasowe.
Art. 166. Przedsiębiorcy wykonujący działalność rusznikarską, o której mowa Przepisy przejściowe
w art. 2 ust. 1 ustawy nowej, bez koncesji na wykonywanie takiej działalności, są
obowiązani złożyć wniosek o udzielenie koncesji w terminie 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy nowej. Do czasu rozpatrzenia wniosku przedsiębiorca może
wykonywać działalność rusznikarską na zasadach dotychczasowych.
Art. 167
Art. 167. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio do pracy przy wytwarzaniu i Przepis przejściowy.
obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym składają zaświadczenie z Krajowego
Rejestru Karnego w trybie art. 30 ust. 2 zdanie drugie ustawy nowej w terminie 6
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowej, chyba że złożyli zaświadczenie z
Krajowego Rejestru Karnego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wejścia w
życie ustawy nowej.
Art. 168
Art. 168. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
Przepis przejściowy.
1)
art. 9 ust. 4 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy nowej,
2)
art. 10 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy nowej,
3)
art. 13 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy nowej,
4)
art. 19b ust. 2 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 54 ustawy nowej,
5)
art. 21 ust. 2 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy nowej,
6)
art. 23a ust. 9 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 62ve ustawy zmienianej w
art. 145,
7)
art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 33 ust. 4
ustawy nowej,
8)
art. 35d ust. 5 i art. 35k ust. 3 ustawy poprzedniej zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 82 ustawy
nowej,
9)
art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 143 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10a ust. 8
pkt 2 ustawy zmienianej w art. 143 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
10)
art. 18 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 145 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 145 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
11)
art. 27 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 145 zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 145 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
– jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 166

Art. 169

Art. 169. 1. Tworzy się System Rejestracji Broni.
Przepis dostosowujący.
2. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu strzelecką bronią palną lub istotnymi komponentami, przekazują organowi
koncesyjnemu informacje o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 10 ust. 2
ustawy nowej, oraz kopię rejestru, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy nowej,
nie wcześniej niż w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowej i nie
później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów działu IV ustawy
nowej.
3. Organ koncesyjny, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowej,
zapewni możliwość przekazywania danych niezbędnych do uzyskania dostępu do
Systemu Rejestracji Broni, o których mowa w art. 104 ust. 2 ustawy nowej.
4. Organ koncesyjny przekazuje dane, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni
od dnia wejścia w życie przepisów działu IV ustawy nowej, a jeżeli informacje
przekazano po wejściu w życie przepisów działu IV ustawy nowej – w terminie 60
dni od dnia otrzymania tej informacji.
Art. 170
Art. 170. 1. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków z budżetu Reguła wydatkowa.
państwa będących konsekwencją wejścia w życie ustawy nowej wynosi 26,34 mln
zł, z tym że w poszczególnych latach limit wynosi:
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1) w 2019 r. – 7,58 mln zł;
2) w 2020 r. – 1,71 mln zł;
3) w 2021 r. – 1,34 mln zł;
4) w 2022 r. – 1,40 mln zł;
5) w 2023 r. – 4,03 mln zł;
6) w 2024 r. – 1,48 mln zł;
7) w 2025 r. – 1,51 mln zł;
8) w 2026 r. – 1,55 mln zł;
9) w 2027 r. – 4,45 mln zł;
10) w 2028 r. – 1,60 mln zł.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie
limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego
limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału –
według stanu na dzień 20 listopada danego roku.
3. W przypadku zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy
maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz w przypadku gdy w
okresie od początku roku kalendarzowego do dnia ostatniej oceny, o której mowa
w ust. 2, część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten okres
zostanie przekroczona co najmniej o 10%, stosuje się mechanizm korygujący
polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem
finansowym ustawy nowej, w tym na wynagrodzenia.
4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym
mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Art. 171
Art. 171. Traci moc ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Przepis o wygaśnięciu mocy ustawy.
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
Art. 172
Art. 172. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z Przepis o wejściu w życie ustawy.
wyjątkiem art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4, art. 59 ust. 4, art. 63 ust.
1 pkt 3 oraz działu IV, które wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.
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TABELA ZGODNOŚCI

TYTUŁ PROJEKTU

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
numer w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów UC23
dyrektywa Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli

nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L. nr 256/1991 z 13.09.1991),
zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia
21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008) oraz dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. (Dz. Urz. UE L
137 z 24.05.2017) sprostowaną w dniu 22 lipca 2017 r. (Dz. Urz. UE L 191/13 z
22.07.2017)
- Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem

WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA W
ŻYCIE PROJEKTU/PROJEKTÓW

JEDN.
RED.

Art. 1
ust. 1
pkt 1

art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4, art. 59 ust. 4, art. 63 ust. 1 pkt 3
oraz działu IV, które wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/853 wymagała wdrożenia do dnia
14 września 2018 r., natomiast art. 4 ust. 3 i 4 dyrektywy 91/477/EWG – zmieniony
dyrektywą 2017/853 może w drodze odstępstwa zostać wdrożony do dnia 14 grudnia
2019 r.

TREŚĆ PRZEPISU UE

1. Do celów niniejszej dyrektywy
zastosowanie mają następujące definicje:
1) broń palna oznacza każdą przenośną broń
lufową, która miota, jest przeznaczona do
miotania lub może zostać przerobiona tak,
aby miotała śrut, kulę lub pocisk w wyniku
działania palnego materiału miotającego,
chyba że jest wyłączona z zakresu tej definicji
z jednego z powodów wymienionych w
załączniku I sekcja III. Broń palna została
sklasyfikowana w załączniku I sekcja II.

KO
NIE
CZN
OŚĆ
WD
ROŻ
ENI
A

JEDN.
RED.

T/N
T Art. 3
ust. 1
pkt 3

TREŚĆ PRZEPISU/ÓW
PROJEKTU USTAWY

3) broń palna – jest to broń, w której do
miotania pocisku lub substancji drażniących,
innych substancji aktywnych lub nabojów
pirotechnicznych lub do wytwarzania efektów
dźwiękowo-wizualnych jest wykorzystywana
energia produktów powstałych w wyniku
reakcji chemicznej ładunku miotającego;

Art. 3
ust. 1
pkt 10

10) strzelecka broń palna – jest to przenośna
broń palna wyposażona w lufę, która jest
przeznaczona do miotania pocisku lub może
zostać przerobiona tak, aby miotała pocisk w
wyniku
działania
energii
produktów
uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku
miotającego, o najmniejszej średnicy części
prowadzącej przewodu lufy poniżej 20 mm, z
wyjątkiem granatników i broni sygnałowej,
przy czym przedmiot uznaje się za możliwy do
przerobienia w celu miotania pocisku w
wyniku
działania
energii
produktów
uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku
miotającego, jeżeli ma wygląd broni palnej
oraz ze względu na swoją budowę lub
materiał, z którego jest wykonany, może
zostać przerobiony w tym celu;

Art. 3
ust. 1
pkt 6

6) kaliber – jest to parametr broni określony
wartością wyrażoną w jednostkach długości
albo wagomiarowo, zawartą w oznaczeniu
naboju scalonego przeznaczonego dla danej
broni, a w przypadku broni rozdzielnego
ładowania
–
wyrażona
w milimetrach
najmniejsza średnica części prowadzącej
przewodu lufy;

Przedmiot uznaje się za możliwy do
przerobienia tak, aby miotał śrut, kulę lub
pocisk w wyniku działania palnego materiału
miotającego, jeżeli:
a) ma wygląd broni palnej: oraz
b) ze względu na swoją budowę lub materiał,
z którego jest wykonany, może zostać
przerobiony w tym celu;

UZASADNIENIE

Na potrzeby
ustawy
zdefiniowano nie
tylko strzelecką
broń palną, której
dotyczy dyrektywa,
ale każdą broń
palną, bo jest
przedmiotem
obrotu i
wytwarzania
koncesjonowanego
przez ustawę. Dla
potrzeb definicji
broni palnej i
strzeleckiej broni
palnej określono
definicje kalibru i
ładunku
miotającego.

Art. 3
ust. 1
pkt 7

Art. 1
ust. 1
pkt 2

Art. 1
ust. 1
pkt 3

2) istotny komponent oznacza lufę, szkielet,
komorę zamkową, w tym, w stosownych
przypadkach, górną i dolną komorę zamkową,
bębenek lub zamek dowolnego typu (ang. the
slide, the bolt lub the breech block), które,
będąc osobnymi przedmiotami, włączone są
do kategorii broni palnej, w której są lub mają
zostać osadzone;

3) amunicja oznacza nabój scalony lub jego
komponenty, w tym łuski, spłonki, proch, kule
lub pociski, używane w broni palnej, pod
warunkiem że komponenty te również są
objęte wymogiem uzyskania pozwolenia w
danym państwie członkowskim;

7) ładunek miotający – jest to materiał
wybuchowy lub kombinacja materiałów
wybuchowych, w ilości określonej dla danego
rodzaju amunicji, które w wyniku reakcji
chemicznej wytwarzają produkty gazowe
zdolne do miotania pocisku lub chemicznego
środka obezwładniającego lub do wytwarzania
efektów dźwiękowo-wizualnych;
Art. 7 ust. 1 W rozumieniu ustawy bronią palną
jest każda przenośna broń lufowa, która miota,
jest przeznaczona do miotania lub może być
przystosowana do miotania jednego lub
większej liczby pocisków lub substancji w
wyniku działania materiału miotającego.
Art. 7 ust. 2 W rozumieniu ustawy za dający się
przystosować do miotania jednego lub
większej liczby pocisków lub substancji w
wyniku działania materiału miotającego uznaje
się przedmiot, który ze względu na swoją
budowę lub materiał, z którego jest wykonany,
może być łatwo przerobiony w celu miotania.

T

art. 7
ust. 1 i
ust. 1a
uobia

T

Art. 3
ust 1
pkt 4

4) istotne komponenty – oznaczają lufę,
szkielet, komorę zamkową, w tym górną i
dolną komorę zamkową, bęben lub zamek
strzeleckiej broni palnej;

Istotne
komponenty
występują jako
wmontowane w
broń lub jako
odrębne, co
znajduje
odzwierciedlenie w
innych przepisach
ustawy
dotyczących tych
komponentów.

T

art. 5
Art. 5 ust. 1 Gotowe lub obrobione istotne
ust. 1 i części broni lub amunicji uważa się za broń lub
2 uobia amunicję.
5.2. Istotnymi częściami broni palnej i
pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z
komorą nabojową, zamek, komora zamkowa
oraz bęben nabojowy.
1) amunicja – oznacza:
Art. 3
a) nabój scalony do strzeleckiej broni palnej,
ust. 1
b) naboje do broni palnej innej niż strzelecka
pkt 1
broń palna, pociski kierowane, pociski
rakietowe, miny, bomby, granaty, torpedy,
głowice, zapalniki, ładunki, lonty i środki
pozoracji pola walki,
c) inne środki przeznaczone do niszczenia
lub obezwładniania osób lub obiektów, a także
do celów pozoracyjnych, ćwiczebnych,
szkolno-treningowych, badań lub sportowych,
d) komponenty amunicji zawierające
materiały wybuchowe, chemiczne środki
obezwładniające lub zapalające albo inne
substancje, których działanie zagraża życiu lub
zdrowiu, a także materiał wybuchowy
miotający w postaci prochu;

Definicje
niezgodne z
zapisami
dyrektywy,
wymagają zmian w
ustawie.

Art. 4
ust. 3
uobia

Definicje
niezgodne z
zapisami
dyrektywy,
wymagają zmian w

T

T

2

Art. 4 ust. 3 W rozumieniu ustawy amunicją są
naboje przeznaczone do strzelania z broni
palnej.

Definicje
niezgodne z
zapisami
dyrektywy,
wymagają zmian w
ustawie.

Amunicję
zdefiniowano
szeroko, tak aby
uwzględniała
wszelkie rodzaje
amunicji, której
wytwarzanie i
obrót wymaga
uzyskania koncesji.
W tej szerokiej
definicji mieści się
definicja amunicji
do strzeleckiej
broni palnej, której
dotyczy dyrektywa.

ustawie.
Art. 1
ust. 1
pkt 4

Art. 1
ust. 1
pkt 5

Art. 1
ust. 1
pkt 6

4) broń alarmowa i sygnałowa oznacza
urządzenia
z
uchwytem
na
nabój,
przeznaczone wyłącznie do strzelania ślepymi
nabojami oraz do wystrzeliwania substancji
drażniących, innych substancji czynnych lub
pirotechnicznych nabojów sygnalizacyjnych i
których nie można przerobić tak, aby miotały
śrut, kulę lub pocisk w wyniku działania
palnego materiału miotającego;

T

5) broń salutacyjna i akustyczna oznacza broń
palną, która została specjalnie przerobiona do
strzelania wyłącznie ślepymi nabojami, do
takiego użytku jak w przedstawieniach
teatralnych, sesjach fotograficznych, filmach
i programach telewizyjnych, rekonstrukcjach
historycznych,
paradach,
wydarzeniach
sportowych i szkoleniach.

T

6) broń palna pozbawiona cech użytkowych
oznacza broń palną, którą uczyniono trwale
niezdatną do użytku w wyniku pozbawienia
jej cech użytkowych poprzez zapewnienia,
aby wszystkie istotne komponenty danej
broni palnej stały się trwale niezdatne do
użytku i niemożliwe do usunięcia, zastąpienia
lub modyfikacji w sposób, który umożliwiłby
przywrócenie broni palnej cech użytkowych
w jakikolwiek sposób;

T

Art. 7
ust. 3
uobia

uobia

Art. 7 ust. 3. W rozumieniu ustawy bronią
palną alarmową jest urządzenie wielokrotnego
użycia, które w wyniku działania sprężonych
gazów, powstających na skutek spalania
materiału miotającego, wywołuje efekt
akustyczny, a wystrzelona z lufy lub elementu
ją zastępującego substancja razi cel na
odległość nie większą niż 1 metr.

Brak definicji w uobia.

Art. 49

Art. 49. Strzelecką broń palną pozbawia się
cech użytkowych zgodnie z przepisami
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/2403 ustanawiającego wspólne wytyczne
dotyczące norm i technik pozbawiania broni
cech użytkowych w celu zagwarantowania, że
broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie
nadaje
się
do
użytku,
zmienionego
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. (Dz. Urz. UE L
333 z 19.12.2015, str. 62), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2015/2403”.

Art. 50

Art. 50. 1. Strzelecką broń palną uznaje się za
pozbawioną
cech
użytkowych,
jeżeli
uprawniony
podmiot
zweryfikował
i
poświadczył zgodność pozbawienia cech
użytkowych danej broni z wymogami

3

Definicja
niezgodna z
zapisami
dyrektywy,
wymaga zmian w
ustawie.

W ustawie o
wykonywaniu
działalności (…) nie
ma potrzeby
określania definicji
broni alarmowej i
sygnałowej, bo
ustawa nie zawiera
przepisów
odnoszących się do
tej konkretnej
broni.
Uobia wymaga
uzupełnienia w
tym zakresie.

W ustawie o
wykonywaniu
działalności (…) nie
ma potrzeby
określania definicji
broni salutacyjnej i
akustycznej, bo
brak jest
przepisów
odnoszących się do
tej konkretnej
broni.
To czym jest broń
palna pozbawiona
cech użytkowych
wynika z
rozporządzenia
wykonawczego
Komisji (UE)
2015/2403, które
obowiązuje
bezpośrednio.

rozporządzenia
2015/2403,
wydając
świadectwo pozbawienia cech użytkowych
zgodne ze wzorem określonym w załączniku III
do tego rozporządzenia oraz oznakował broń
pozbawioną cech użytkowych.
2. Podmiotami uprawnionymi do
weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń
palna została pozbawiona cech użytkowych,
oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej
pozbawionej cech użytkowych mogą być
podmioty posiadające potencjał naukowy i
techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w
zakresie zasad budowy i eksploatacji broni
palnej.
3. Weryfikacja zgodności pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych jest
odpłatna. Opłata za dokonanie weryfikacji
wynosi nie więcej niż 1/10 przeciętnego
wynagrodzenia.
Art. 51

Art. 1
ust. 1
pkt 7

7) muzeum oznacza stałą i publicznie
dostępną instytucję służącą społeczeństwu i
jego rozwojowi, która nabywa, konserwuje,
bada i wystawia broń palną, istotne
komponenty lub amunicję w celach
historycznych, kulturalnych, naukowych,
technicznych, edukacyjnych, związanych z
dziedzictwem lub rekreacją, która to
instytucja została uznana za muzeum przez
dane państwo członkowskie;

T

Art. 11
pkt 1
uobia

4

Art. 51. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) podmioty uprawnione do weryfikacji i
poświadczenia, że strzelecka broń palna
została pozbawiona cech użytkowych oraz do
oznakowania
strzeleckiej
broni
palnej
pozbawionej cech użytkowych,
2) tryb postępowania ze strzelecką bronią
palną przekazaną w celu pozbawienia cech
użytkowych,
3) tryb postępowania ze strzelecką bronią
palną przekazaną w celu przeprowadzenia
weryfikacji zgodności pozbawienia broni cech
użytkowych ze specyfikacjami technicznymi,
4) tryb i formę oznakowania i poświadczenia
pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych oraz indywidualny znak graficzny
identyfikujący
podmiot
poświadczający
właściwe pozbawienie cech użytkowych,
5) wysokość opłaty za weryfikację zgodności
pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych
– mając na względzie potencjał naukowobadawczy podmiotów uprawnionych dający
gwarancję należytego wykonywania zleconych
czynności,
sprawne
przeprowadzanie
procedury pozbawiania broni cech użytkowych
i jej rzetelne dokumentowanie, adekwatność
opłaty do kosztów dokonanej weryfikacji oraz
rozdzielenie zadań i osób
wykonujących
pozbawianie broni palnej cech użytkowych od
zadań związanych z weryfikacją sposobu
pozbawienia cech użytkowych.
Art. 11 Pozwolenia na broń nie wymaga się w
przypadku:
1) gromadzenia
broni
w
zbiorach
muzealnych na podstawie odrębnych
przepisów;

Dyrektywa zakłada
możliwość
wydawania
pozwoleń na broń
dla muzeów.
Ustawa o broni i
amunicji nie
przewiduje
wydawania
pozwoleń na broń

dla muzeów
Definicja muzeum
znajduje się w
ustawie o
muzeach, zgodnie
z przepisami tej
ustawy broń jest
traktowana jak
każdy inny
eksponat.

Art. 1
ust. 1
pkt 8

Art. 1
ust. 1
pkt 9

8) kolekcjoner oznacza każdą osobę fizyczną
lub prawną zajmującą się gromadzeniem
i konserwacją broni palnej, istotnych
komponentów lub amunicji w celach
historycznych, kulturalnych, naukowych,
technicznych, edukacyjnych lub związanych z
dziedzictwem, która to osoba została uznana
za kolekcjonera przez dane państwo
członkowskie;

9) sprzedawca oznacza każdą osobę fizyczną
lub prawną, której zawód lub działalność
gospodarcza polega w całości lub w części na

N

T

Art. 10
ust. 3
pkt 5
uobia

Art. 2

5

3.
5)

Za ważną przyczynę, o której mowa w
ust. 1, uważa się w szczególności
udokumentowane
członkostwo
w
stowarzyszeniu
o
charakterze
kolekcjonerskim - dla pozwolenia na broń
do celów kolekcjonerskich;

W ustawie o
wykonywaniu
działalności
gospodarczej (…)
nie ma potrzeby
definiowania
muzeum, gdyż
ustawa ta określa
zasady na jakich
odbywa się
wytwarzanie broni
i obrót bronią
przez
przedsiębiorców,
nie określa
natomiast zasad
dostępu do broni
dla jej
użytkownikówkwestię tą reguluje
uobia.
Brak definicji
kolekcjonera w
uobia. Ustawa
określa jedynie
przesłanki jakie
należy spełnić by
uzyskać
pozwolenie do celu
kolekcjonerskiego.

W ustawie o
wykonywaniu
działalności
gospodarczej (…)
nie ma potrzeby
definiowania
kolekcjonera, gdyż
ustawa ta określa
zasady na jakich
odbywa się
wytwarzanie broni
i obrót bronią
przez
przedsiębiorców,
nie określa
natomiast zasad
dostępu do broni
dla jej
użytkownikówkwestię tą reguluje
uobia.
Art. 2. 1. Wytwarzaniem w rozumieniu Ustawa o
niniejszej ustawy jest działalność wytwórcza wykonywaniu..
dotycząca materiałów wybuchowych, broni, definiuje nie

jednej z poniższych:
a)
wytwarzanie,
handel,
wymiana,
wypożyczanie, naprawa, modyfikacja lub
przeróbka broni palnej lub jej istotnych
komponentów;
b)
wytwarzanie,
handel,
wymiana,
modyfikacja lub przeróbka amunicji;

Art. 1
ust. 1
pkt 10

10) pośrednik« oznacza każdą osobę fizyczną
lub prawną inną niż sprzedawca, której
zawód lub działalność gospodarcza polega w
całości lub w części na jednej z poniższych:
a) negocjowanie lub organizowanie transakcji
kupna, sprzedaży lub dostawy broni palnej,
istotnych komponentów lub amunicji;
b) organizowanie transferu broni palnej,
istotnych komponentów lub amunicji w
państwie członkowskim, z jednego państwa
członkowskiego do innego państwa
członkowskiego, z państwa członkowskiego
do państwa trzeciego lub z państwa trzeciego
do państwa członkowskiego;

amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, a także wszelkie
czynności mające na celu przywracanie lub
zmianę ich pierwotnych właściwości, w tym
działalność
rusznikarska
polegająca
w
szczególności na przerabianiu, naprawianiu
albo remontowaniu strzeleckiej broni palnej
oraz wytwarzaniu istotnych komponentów
niezbędnych do przerobienia, naprawy lub
remontu tej broni, a także odzysk albo
unieszkodliwianie w rozumieniu przepisów o
odpadach.
2. Obrotem w rozumieniu niniejszej ustawy
jest
działalność
handlowa
dotycząca
materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym
lub
policyjnym,
w
tym
pośrednictwo polegające na negocjowaniu,
doradztwie handlowym, pomocy w zawieraniu
umów oraz organizowaniu przemieszczania
materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, z wyłączeniem
spedytorów, wykonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

T

Art. 2
ust. 2
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2. Obrotem w rozumieniu niniejszej ustawy
jest
działalność
handlowa
dotycząca
materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym
lub
policyjnym,
w
tym
pośrednictwo polegające na negocjowaniu,
doradztwie handlowym, pomocy w zawieraniu
umów oraz organizowaniu przemieszczania
materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, z wyłączeniem
spedytorów, wykonywana na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

podmioty
wykonujące
określone
czynności, ale ich
działanie –
wytwarzanie,
obrót. Dla potrzeb
ustawy
zastosowano
szeroką definicję
wytwarzania i
obrotu, tak aby
uwzględniały
wszelkie możliwe
rodzaje
działalności
koncesjonowanej.
Wprowadzanie
definicji
sprzedawcy w
brzmieniu
nadanym przez
dyrektywę nie
znajduje
uzasadnienia
ponieważ w języku
polskim pojęcie to
określa osobę
zatrudnioną u
przedsiębiorcy,
dokonującą
bezpośrednio
sprzedaży „za
ladą”. Na gruncie
prawa polskiego
(ustawa o
swobodzie
działalności
gospodarczej)
funkcjonuje
pojęcie
przedsiębiorcy,
które obejmuje
również
„sprzedawcę”, o
którym mówi
dyrektywa.
Ustawa o
wykonywaniu..
definiuje nie
podmioty
wykonujące
określone
czynności, ale ich
działanie –
wytwarzanie,
obrót – w tym
pośrednictwo.
Definicja
pośrednika
zawiera się w
definicji obrotu, a
szczególnie w
definicji
pośrednictwa w
obrocie

Art. 1
nielegalne
wytwarzanie«
oznacza
ust. 1
wytwarzanie lub montowanie broni palnej, jej
pkt 11 i istotnych komponentów i amunicji:
12
a) z jakichkolwiek istotnych komponentów
takiej broni palnej będących przedmiotem
nielegalnego obrotu;
b) bez pozwolenia wydanego zgodnie z art. 4
przez
właściwy
organ
państwa
członkowskiego, w którym ma miejsce
wytwarzanie lub montaż; lub

T

Art. 5

Art. 5. Wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi,
bronią,
amunicją
oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym jest dozwolone
wyłącznie
po
spełnieniu
warunków
określonych w ustawie.

Art. 7
ust. 1

Art. 7. 1. Wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi,
bronią,
amunicją
oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym,
2) obrotu technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
– wymaga uzyskania koncesji.

Art.
133

Art. 133. 1. Kto wykonuje działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym albo w zakresie
obrotu
technologią
o
przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub
wbrew warunkom określonym w koncesji,
podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w
ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
4. W razie skazania za przestępstwo, o którym
mowa w ust. 1–3, orzeka się przepadek
materiałów wybuchowych, broni, amunicji,
wyrobów lub technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, a także innych
przedmiotów, które służyły lub były
przeznaczone do popełnienia przestępstwa,
albo
pochodzących
bezpośrednio
lub
pośrednio z przestępstwa, chociażby nie
stanowiły one własności sprawcy.

Art.
134

Art. 134. 1. Kto, wykonując działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu bronią lub amunicją albo w zakresie
przewożenia
i
doręczania
przesyłek
zawierających
broń
lub
amunicję,
przemieszcza, z innych państw członkowskich,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
państwa docelowego transakcji albo z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
państwa początkowego transakcji, albo z
państwa
członkowskiego
początkowego
transakcji przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innego państwa członkowskiego,
strzelecką broń palną lub amunicję bez
wymaganej poświadczonej zgody przewozowej
lub uprzedniej zgody przewozowej albo
dokonuje poświadczenia zgody przewozowej
nie posiadając do tego uprawnień,

c) bez oznakowania broni palnej przy jej
wytwarzaniu zgodnie z art. 4;
2) nielegalny obrót oznacza nabycie,
sprzedaż, dostawę, przemieszczenie lub
transfer broni palnej, jej istotnych
komponentów lub amunicji z lub przez
terytorium jednego państwa członkowskiego
na
terytorium
innego
państwa
członkowskiego, jeżeli żadne z danych państw
członkowskich nie wydało na to pozwolenia
zgodnie z niniejszą dyrektywą lub jeżeli broń
palna, istotne komponenty lub amunicja nie
są oznakowane zgodnie z art. 4;

7

Nie definiowano
wprost
nielegalnego
wytwarzania i
obrotu. Określono
natomiast jaka
działalność
wymaga uzyskania
koncesji oraz
sankcje karne za
wykonywanie
działalności
koncesjonowanej
bez koncesji, czy
wbrew warunkom
określonym w
ustawie, m. in. dot.
obowiązku
oznakowywania
broni przy
wytwarzaniu i
przed jej
wprowadzeniem
do obrotu, czy
obowiązku
uzyskania zgody
przewozowej i
uprzedniej zgody
przewozowej przy
przemieszczaniu
strzeleckiej broni
palnej i amunicji
do niej, jak
również sankcje
karne za wywóz
broni palnej, części
i istotnych
komponentów
oraz amunicji do
broni palnej do
krajów trzecich bez
zezwolenia.

podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w
ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
4. W razie skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1–3, orzeka się przepadek
broni i amunicji pochodzących z przestępstwa,
chociażby nie stanowiły one własności
sprawcy.
Art. 135. 1. Kto, wykonując działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu bronią lub amunicją, nie dopełnia
obowiązku
oznakowania
broni
oraz
podstawowego jednostkowego opakowania
amunicji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo karze pozbawienia wolności do
lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w
ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega
grzywnie
albo
karze
ograniczenia wolności.
4. W razie skazania za przestępstwo, o
którym mowa w ust. 1–3, orzeka się przepadek
broni
lub
amunicji
pochodzących
z
przestępstwa, chociażby nie stanowiły one
własności sprawcy.

Art.
135

Art. 138. Kto bez zezwolenia lub wbrew
warunkom określonym w zezwoleniu na
wywóz dokonuje wywozu, o którym mowa w
art. 84 ust. 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

Art.
138

Art. 1

13)

śledzenie

oznacza

systematyczne

N

Art.
263 KK

T

Art.

8

Art. 263. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia
wyrabia broń palną albo amunicję lub nią
handluje, podlega karze pozbawienia wolności
od roku do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada
broń palną lub amunicję, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni
palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje
ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni
palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem
pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
Art. 169. 1. Tworzy się System Rejestracji Śledzenie historii

ust. 1
pkt 13

śledzenie losów broni palnej oraz, w miarę
możliwości, jej istotnych komponentów i
amunicji od wytwórcy do nabywcy w celu
udzielania właściwym organom państw
członkowskich pomocy w wykrywaniu,
badaniu
i
analizowaniu
procesów
nielegalnego wytwarzania i nielegalnego
obrotu.

169
ust. 1
Art.
102

Broni.

Art. 102. 1. W SRB przetwarza się dane
o każdej jednostce strzeleckiej broni palnej
oraz o każdym istotnym komponencie, które
znajdują się w posiadaniu przedsiębiorców
w związku z ich wytworzeniem albo nabyciem,
przyjęciem
do
naprawy,
remontu,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech
użytkowych, zniszczenia, na przechowanie lub
w komis, oraz które znajdują się w posiadaniu
osób lub podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji.
2. Przetwarzanie danych w SRB odbywa się z
wykorzystaniem
wprowadzonych
lub
wytworzonych w SRB danych, stanowiących
elementy zdefiniowanych zbiorów danych:
1) ewidencji strzeleckiej broni palnej i
istotnych komponentów;
2) wykazu zaświadczeń uprawniających do
nabycia strzeleckiej broni palnej;
3) rejestru
świadectw
pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych;
4) rejestru koncesji udzielonych w zakresie
wytwarzania lub obrotu strzelecką bronią
palną.
3. SRB umożliwia wygenerowanie ewidencji
przedsiębiorcy, o których mowa w art. 47
ust. 1 i art. 59 ust. 1.

Art.
106

Art.
121
Pkt 8 –
17

9

broni palnej
odbywa się w
Systemie
Rejestracji Broni, w
którym
przedsiębiorcy i
organy posiadające
dostęp do systemu
– w szczególności
organy wydające
pozwolenia na
broń, rejestrują
dane dot. historii
broni, takie jak
wytworzenie
broni,
przeniesienie
własności, zmiana
lokalizacji,
remonty, naprawy
i przeróbki broni
zmieniające
kategorię,
podkategorię lub
kaliber broni,
pozbawienie broni
cech użytkowych
albo jej
zniszczenie.
Śledzenie amunicji
zgodnie z
dyrektywą jest
fakultatywne. SRB
nie śledzi amunicji.

Art. 106. Przetwarzanie danych w ewidencji
strzeleckiej
broni
palnej
i istotnych
komponentów odbywa się z wykorzystaniem
danych wprowadzonych lub wytworzonych w
SRB, stanowiących elementy zbiorów danych
identyfikujących jednostkę strzeleckiej broni
palnej lub istotny komponent, zwanych dalej
„profilem broni”, oraz przypisanego do niego
uporządkowanego chronologicznie zbioru
danych dotyczących czynności dokonywanych
z daną jednostką strzeleckiej broni palnej lub
istotnym komponentem, zwanego dalej
„historią broni”.
Art. 121. Uprawnionym do dostępu do SRB
jest:
8)
Policja w celu realizacji zadań
ustawowych Policji;
9)
Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji
zadań
ustawowych
Żandarmerii
Wojskowej;
10)
Agencja Wywiadu w celu realizacji
zadań ustawowych Agencji Wywiadu;
11)
Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w celu realizacji zadań
ustawowych Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego;
12)
Służba Kontrwywiadu Wojskowego w
celu realizacji zadań ustawowych Służby
Kontrwywiadu Wojskowego;

Dostęp do SRB
mają służby
prowadzące
postepowania
mające związek z
użyciem i
posiadaniem broni
palnej, takie jak
Policja, SKW, AW,
ABW, które w
ramach
prowadzonych
działań
operacyjnych
mogą wymieniać
się informacjami
dot. śledzonej

13)

T

Służba Wywiadu Wojskowego w celu broni z ich
realizacji zadań ustawowych Służby odpowiednikami w
Wywiadu Wojskowego;
UE.
14)
Centralne Biuro Antykorupcyjne w celu
realizacji
zadań
ustawowych
Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
15)
Straż Graniczna w celu realizacji zadań
ustawowych Straży Granicznej;
16)
Służba Celno-Skarbowa w celu realizacji
zadań ustawowych Służby Celno-Skarbowej;
17) Służba Ochrony Państwa w celu realizacji
zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa.
Art. 27
Rejestry
ust. 2
prowadzone prze
uobia
KGP i KGŻW są
Art. 27. 2 Komendant Główny Policji, z rejestrami
zastrzeżeniem ust. 3, prowadzi rejestr zdecentralizowany
zawierający:
mi, nie obejmują
1)dane osobowe osób:
broni, która jest
a) posiadających pozwolenie na broń,
przedmiotem
b) dopuszczonych do posiadania broni,
obrotu pomiędzy
c)
posiadających
legitymację
osoby przedsiębiorcami.
dopuszczonej do posiadania broni,
Rejestrują (śledzą)
d) ubiegających się o pozwolenie na broń lub broń od momentu
dopuszczenie do posiadania broni,
jej zakupu przez
e) posiadających kartę rejestracyjną broni;
uprawnionego do
2)dane dotyczące podmiotów, o których mowa jej nabycia na
w art. 29 ust. 1;
podstawie
3)urzędowe informacje i opinie o tych osobach pozwolenia na
i podmiotach sporządzone w związku ze broń. Śledzenie
sprawami pozwoleń na broń;
broni znajdującej
4)określenie liczby posiadanych przez te osoby się w posiadaniu
lub podmioty egzemplarzy broni oraz jej osób fizycznych
rodzaju i cech identyfikacyjnych.
uprawnionych na
2a. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 podstawie
pkt 1, obejmują:
pozwolenia
1)imię i nazwisko;
zapewni ponadto
2)imię ojca i imię matki;
System Rejestracji
3)miejsce i datę urodzenia;
Broni.
4)adres miejsca stałego pobytu;
5)numer
ewidencyjny
Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL).
3. Dane osobowe żołnierzy zawodowych
posiadających pozwolenie na broń, urzędowe
informacje i opinie o tych osobach
sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń
na broń oraz liczba posiadanych przez te osoby
egzemplarzy
broni,
rodzaj
i
cechy
identyfikacyjne tej broni podlegają wpisowi do
rejestru prowadzonego przez Komendanta
Głównego Żandarmerii Wojskowej.
4. Komendant
Główny Żandarmerii
Wojskowej przekazuje raz w roku, w terminie
do 1 marca, Komendantowi Głównemu Policji
informację o liczbie pozwoleń na broń
wydanych w roku poprzednim, wraz z
informacją o liczbie egzemplarzy i rodzajach
broni, na które pozwolenia te zostały wydane.
5. Polski Związek Łowiecki i zarządy
stowarzyszeń strzeleckich są obowiązane do
corocznego składania właściwym organom
Policji
aktualnych
wykazów
członków
uprawiających łowiectwo lub strzelectwo z
użyciem własnej broni oraz do powiadamiania
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Art. 1
ust. 2

Art. 1
ust. 3

2. Do celów niniejszej dyrektywy osobę
uważa się za mającą miejsce zamieszkania w
państwie wskazanym w adresie znajdującym
się w dokumencie urzędowym wskazującym
jej miejsce zamieszkania, takim jak paszport
lub krajowy dowód osobisty, który
przedstawia się właściwym organom państwa
członkowskiego,
sprzedawcy
lub
pośrednikowi podczas kontroli nabywania lub
posiadania. Jeżeli paszport lub krajowy
dowód osobisty danej osoby nie zawiera
adresu, państwo miejsca zamieszkania danej
osoby ustala się na podstawie innego
urzędowego dowodu miejsca zamieszkania
uznawanego
przez
dane
państwo
członkowskie.
3. Europejska karta broni palnej jest
wydawana przez właściwe organy państwa
członkowskiego na wniosek osoby, która w
sposób zgodny z prawem weszła w
posiadanie i używa broń palną. Jest ona
ważna przez okres nieprzekraczający pięciu
lat, który może zostać przedłużony, oraz
zawiera informacje określone w załączniku II.
Jest ona niezbywalna i zawiera informacje na
temat broni posiadanej i używanej przez
posiadacza karty. Musi ona zawsze znajdować
się w posiadaniu osoby używającej broń
palną, a wszelkie zmiany w stanie posiadania
broni lub jej cechach, a także jej utratę lub
kradzież, wpisuje się do karty.

tych organów o wykluczeniu wymienionych
członków tych organizacji w terminie 30 dni od
dnia wykluczenia.
Art. 15 ust. 1 Pozwolenia na broń nie wydaje
się osobom:
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

N

Art. 15
ust. 1
pkt 5
uobia

N

Art. 10 Art. 10 a 1. Na wniosek osoby posiadającej
a uobia 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. 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.
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;
3) okresie ważności Europejskiej karty broni
palnej;
4) celu lub warunkach pozwolenia, o
których mowa w art. 10 ust. 2 i 4;
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W przypadku
wątpliwości
miejsce stałego
pobytu określa się
na podstawie
przepisów kodeksu
cywilnego Art. 25.
Kc Miejscem
zamieszkania
osoby fizycznej jest
miejscowość, w
której osoba ta
przebywa z
zamiarem stałego
pobytu.

5)
6)

Art. 2
ust. 1

1. Niniejsza dyrektywa pozostaje bez N
uszczerbku dla stosowania przepisów prawa
krajowego dotyczących noszenia broni,
myślistwa lub strzelectwa sportowego,
z użyciem broni zgodnie z prawem nabytej
i posiadanej zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Art. 2
ust. 2

2. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania
do nabywania ani posiadania broni i amunicji,
zgodnie z prawem krajowym, przez siły
zbrojne, policję lub organy publiczne. Nie ma
ona również zastosowania do transferów
regulowanych
dyrektywą
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/43/WE

N

utracie lub zbyciu broni palnej;
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.
Nie wymaga transpozycji.

Art. 3
pkt 1
uobia
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Art. 3 Przepisy ustawy nie dotyczą:
1) broni i amunicji stanowiących uzbrojenie Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 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.

Ustawa o
wykonywaniu
działalności
gospodarczej (…)
odnosi się do
wytwarzania i
obrotu każdym
rodzajem broni bez
definiowania jej
odbiorców, poza
określeniem grup
podmiotów
uprawnionych do
nabycia broni.

Art. 3

Art. 4
ust. 1

Państwa Członkowskie mogą w swym
ustawodawstwie uchwalić przepisy surowsze
niż przewidziane w niniejszej dyrektywie, z
zastrzeżeniem praw przyznanych osobom
mającym miejsce zamieszkania w Państwach
Członkowskich określonych w art. 12 ust. 2.
1. W odniesieniu do broni palnej
wytworzonej lub przywiezionej do Unii,
począwszy od dnia 14 września 2018 r.
państwa członkowskie zapewniają, aby każda
taka broń palna lub każdy istotny komponent
wprowadzone do obrotu:
a) zostały opatrzone czytelnym, trwałym i
niepowtarzalnym
oznakowaniem,
niezwłocznie po wytworzeniu i najpóźniej
przed wprowadzeniem ich do obrotu lub
niezwłocznie po przywozie do Unii; oraz
b) zostały zarejestrowane zgodnie z niniejszą
dyrektywą niezwłocznie po wytworzeniu i
najpóźniej przed wprowadzeniem ich do
obrotu lub niezwłocznie po przywozie do Unii

N

T

Nie wymaga transpozycji.

Art. 44
ust. 1

Art. 44. 1. Każda jednostka broni palnej, w tym
strzeleckiej broni palnej, oraz każdy istotny
komponent podlegają oznakowaniu przez
wytwórcę niezwłocznie po wytworzeniu.

Art. 56

Art. 56. 1. Do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się
wyłącznie broń, w tym strzelecką broń palną
i istotne komponenty, oznakowaną zgodnie
z art. 44.
2. Oznakowanie broni, w tym strzeleckiej broni
palnej
i istotnych
komponentów,
przekazywanej
z zapasów
państwowych
formacji uzbrojonych, zawiera dodatkowo
oznaczenie pozwalające na identyfikację
podmiotu przekazującego.
3. Importowaną broń palną, w tym strzelecką
broń palną i istotne komponenty, na których
nie umieszczono niepowtarzalnego, czytelnego
i trwałego oznakowania odpowiadającego
oznakowaniu, o którym mowa w art. 44,
oznakowuje się lub uzupełnia oznakowanie
przed ich wprowadzeniem do obrotu na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
niezwłocznie
po
przywozie
do
Unii
Europejskiej.

Art.
106

Art. 106. Przetwarzanie danych w ewidencji
strzeleckiej
broni
palnej
i istotnych
komponentów odbywa się z wykorzystaniem Dot. rejestracji
danych wprowadzonych lub wytworzonych w broni w Systemie
SRB, stanowiących elementy zbiorów danych Rejestracji Broni.
identyfikujących jednostkę strzeleckiej broni
palnej lub istotny komponent, zwanych dalej
„profilem broni”, oraz przypisanego do niego
uporządkowanego chronologicznie zbioru
danych dotyczących czynności dokonywanych
z daną jednostką strzeleckiej broni palnej lub
istotnym komponentem, zwanego dalej
„historią broni”.

Art.
107

Art. 107. 1. Profil broni zakłada:
1) przedsiębiorca, który wytworzył strzelecką
broń palną lub istotny komponent –
w przypadku ich wytworzenia;
2) przedsiębiorca, który nabył strzelecką
broń palną lub odrębny istotny komponent,
niezarejestrowane w SRB – w przypadku ich
nabycia;
3) organ właściwy do wydawania pozwoleń
na broń oraz zaświadczeń uprawniających do
nabycia broni – w przypadku zgłoszenia
nabycia przez osobę uprawnioną na podstawie
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji strzeleckiej broni palnej lub
odrębnego
istotnego
komponentu,
niezarejestrowanych w SRB;
4) przedsiębiorca,
który
dokonał
rozkompletowania lub odzysku strzeleckiej
broni palnej – dla istotnego komponentu
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wydzielonego w wyniku rozkompletowania lub
odzysku.
2. W profilu broni zamieszcza się:
1) kategorię i podkategorię strzeleckiej broni
palnej;
2) rodzaj strzeleckiej broni palnej;
3) typ strzeleckiej broni palnej;
4) markę;
5) oznakowanie, zawierające numer seryjny;
6) kaliber;
7) oznakowanie istotnych komponentów,
jeżeli jest inne od oznakowania na szkielecie,
zamku lub komorze zamkowej broni;
8) określenie rodzaju istotnego komponentu
– spośród wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 4 –
w profilu dotyczącym istotnego komponentu.
3. Kategorie i podkategorie strzeleckiej broni
palnej i amunicji do strzeleckiej broni palnej są
określone w załączniku do ustawy.
T

Art. 4
ust. 2

2. Niepowtarzalne oznakowanie, o którym
mowa w ust. 1 lit. a), obejmuje imię i
nazwisko lub nazwę wytwórcy lub oznaczenie
handlowe, państwo lub miejsce wytworzenia,
numer seryjny i rok wytworzenia – jeśli nie
został zawarty w numerze seryjnym – oraz
model, o ile to możliwe. Pozostaje to bez
uszczerbku
dla
umieszczenia
znaku
towarowego wytwórcy. W przypadku gdy
istotny komponent jest zbyt mały, aby
oznakować go zgodnie z niniejszym
artykułem, zostaje on oznakowany co
najmniej numerem seryjnym lub kodem
alfanumerycznym bądź cyfrowym.

Wymogi w zakresie oznakowania broni palnej
lub istotnych komponentów, które mają
szczególne znaczenie historyczne, określa się
zgodnie z prawem krajowym.

T

Art. 44
ust. 2 i
4

Przepisy ustawy o broni i amunicji nie Uobia wymaga
nakładają
obowiązku
poddania
broni uzupełnienia w
oznakowaniu przed jej rejestracją.
tym zakresie
Art. 44. 2. Strzelecką broń palną oznakowuje
się niepowtarzalnym, czytelnym i trwałym
oznakowaniem, które obejmuje:
1) imię i nazwisko lub nazwę wytwórcy lub
oznaczenie handlowe;
2) państwo lub miejsce wytworzenia,
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE)
nr 1106/2012 z dnia
27 listopada
2012 r.
w sprawie
wykonania
rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty
dotyczących
handlu
zagranicznego
z państwami trzecimi, w odniesieniu do
aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów
(Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012, str. 7),
zwanym dalej „rozporządzeniem 1106/2012”;
3) numer seryjny i rok wytworzenia, jeśli nie
został zawarty w numerze seryjnym;
4) model – w miarę możliwości.
4. Istotne komponenty oznakowuje się w
sposób wskazany w ust. 2, a w przypadku gdy
rozmiar istotnego komponentu nie pozwala na
umieszczenie na nim pełnego oznakowania,
oznakowuje się go co najmniej numerem
seryjnym lub kodem alfanumerycznym albo
cyfrowym.

Art. 57

Art. 57. 1. Oznakowania lub uzupełnienia
oznakowania broni palnej, w tym strzeleckiej
broni palnej i istotnych komponentów,
dokonuje przedsiębiorca, któremu została
udzielona koncesja na wytwarzanie tego
rodzaju broni.
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1,
oznakowuje lub uzupełnia oznakowanie
wyłącznie
broni
zaprojektowanej
i
wytworzonej w sposób określony w art. 38.

Art. 4
pkt 1

Art. 4. Ustawy nie stosuje się do:
1)
broni historycznej, to jest broni palnej
rozdzielnego
ładowania,
przystosowanej do strzelania wyłącznie
przy wykorzystaniu prochu czarnego,
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Broń historyczna
określona w art. 4
pkt 1 jest
wyłączona spod
regulacji ustawy o

wytworzonej przed 1900 rokiem;

Państwa
członkowskie
zapewniają
oznakowanie
każdego
podstawowego
opakowania pełnej amunicji w taki sposób, by
wskazać
nazwę
wytwórcy,
numer
identyfikacyjny partii, kaliber i typ amunicji.
Do celów, o których mowa w
niniejszym ustępie, państwa
mogą wybrać stosowanie
Konwencji
o
wzajemnym
oznakowania broni strzeleckiej
1969 r.

Art. 46

wykonywaniu
działalności (…),
tym samym nie
jest objęta
wymogiem
oznakowania.

Art. 46. Podstawowe opakowanie jednostkowe
amunicji do strzeleckiej broni palnej podlega
oznakowaniu przez wytwórcę niezwłocznie po
wytworzeniu. Oznakowanie obejmuje:
1) nazwę wytwórcy;
2) numer identyfikacyjny partii;
3) kaliber i typ amunicji.

ust. 1 oraz w
członkowskie
postanowień
uznawaniu
z dnia 1 lipca

Ponadto państwa członkowskie zapewniają,
aby w przypadku transferu broni palnej lub
jej istotnych komponentów pochodzących z
zapasów rządowych do stałego użytku
cywilnego
zostały
one
opatrzone
niepowtarzalnym
oznakowaniem,
jak
określono
w
ust. 1,
umożliwiającym
identyfikację podmiotu przekazującego.

Art. 56
ust. 2

Przepisy ustawy o broni i amunicji nie
nakładają obowiązku poddania broni
oznakowaniu przed jej rejestracją.

T

Art. 4
ust. 2a

2a. Komisja przyjmuje akty wykonawcze
określające specyfikacje techniczne dotyczące
oznakowania. Te akty wykonawcze przyjmuje
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 13b ust. 2.

N

Art. 4
ust. 3

3. Każde państwo członkowskie ustanawia
system regulujący działalność sprzedawców i
pośredników. System taki obejmuje co
najmniej następujące środki:

T

a) rejestrację sprzedawców i pośredników
działających na terytorium danego państwa
członkowskiego;
b) koncesje lub pozwolenia na prowadzenie
działalności
przez
sprzedawców
i
pośredników na terytorium danego państwa
członkowskiego; oraz
c) kontrolę rzetelności prywatnej i
zawodowej oraz odpowiednich umiejętności
danego sprzedawcy lub pośrednika. W
przypadku osoby prawnej kontrola ta dotyczy
zarówno osoby prawnej, jak i osoby fizycznej
lub
osób
fizycznych,
które
kierują
przedsiębiorstwem.

Art. 56. 2. Oznakowanie broni, w tym
strzeleckiej
broni
palnej
i istotnych
komponentów, przekazywanej z zapasów
państwowych formacji uzbrojonych, zawiera
dodatkowo oznaczenie pozwalające na
identyfikację podmiotu przekazującego.

Nie wymaga wdrożenia. Przepis skierowany do
Komisji Europejskiej.

Art. 5

Art. 5. Wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi,
bronią,
amunicją
oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym jest dozwolone
wyłącznie
po
spełnieniu
warunków
określonych w ustawie.

Art. 7
ust. 1

Art. 7. 1. Wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie:
1) wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi,
bronią,
amunicją
oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym,
2) obrotu technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
– wymaga uzyskania koncesji.

Art. 10

Art. 10. 1. Koncesji udziela się:
1)
przedsiębiorcy,
będącemu
osobą
fizyczną, który:
a)
posiada obywatelstwo:
–
polskie,
–
innego
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego
Europejskiego
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Uobia wymaga
uzupełnienia w
tym zakresie.

2)

16

Porozumienia
o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony
umowy
o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
–
innego państwa, jeżeli
otrzymał na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
zezwolenie na pobyt stały
lub zezwolenie na pobyt
rezydenta
długoterminowego
Unii
Europejskiej
albo
na
zasadzie wzajemności, o ile
umowy międzynarodowe
ratyfikowane
przez
Rzeczpospolitą Polską nie
stanowią inaczej,
b)
ukończył 21 lat,
c)
posiada
co
najmniej
wykształcenie średnie lub średnie
branżowe,
d)
posiada
przygotowanie
zawodowe do wykonywania lub
kierowania
działalnością
gospodarczą
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,
którego zakres odpowiada co
najmniej zakresowi planowanej
działalności gospodarczej,
e)
ma pełną zdolność do czynności
prawnych,
f)
nie
wykazuje
zaburzeń
psychicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia
1994 r.
o ochronie
zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1878)
oraz
istotnych
zaburzeń
funkcjonowania
psychologicznego,
które
stanowiłyby
przeszkodę
do
wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w
zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami
wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,
g)
nie był skazany prawomocnym
wyrokiem
za
umyślne
przestępstwo
lub
umyślne
przestępstwo skarbowe,
h)
nie jest prowadzone przeciwko
niemu postępowanie w sprawach
o umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
przedsiębiorcy innemu niż osoba
fizyczna, jeżeli co najmniej dwie osoby
będące
członkami
organu
zarządzającego przedsiębiorstwa albo
członek
organu
zarządzającego
przedsiębiorstwa i ustanowiony przez
ten organ do kierowania działalnością

określoną w koncesji prokurent lub
pełnomocnik,
spełniają
warunki
określone w pkt 1, z tym że warunki,
o których mowa w pkt 1 lit. g i h,
dotyczą także wspólników spółki,
członków
organu
zarządzającego,
prokurentów oraz udziałowców lub
akcjonariuszy
posiadających
co
najmniej 20% udziałów lub akcji;
3)
przedsiębiorcy, który:
a)
nie jest wpisany do rejestru
dłużników
niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego
oraz nie jest ujawniony w
Centralnym
Rejestrze
Restrukturyzacji i Upadłości,
b)
spełnia
warunki
techniczne
i organizacyjne
zapewniające
prawidłowe
wykonywanie
działalności gospodarczej objętej
koncesją.
2. Koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
strzelecką
bronią
palną
i istotnymi
komponentami udziela się przedsiębiorcy,
który ponadto spełnia wymagania techniczne
i organizacyjne umożliwiające prowadzenie
ewidencji w Systemie Rejestracji Broni,
o którym mowa w dziale IV, zwanym dalej
„SRB”.
3. Wymaganie, o którym mowa w:
1)
ust. 1 pkt 1 lit. c – nie dotyczy
rusznikarzy
oraz
przedsiębiorców
wykonujących działalność gospodarczą
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
reprodukcjami broni czarnoprochowej;
2)
ust. 1 pkt 3 lit. b – nie dotyczy
przedsiębiorców
wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie
obrotu bez prawa magazynowania oraz
mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479,
1629 i 1633), wykonujących działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania
i obrotu
reprodukcjami
broni
czarnoprochowej.
Art. 123. Przedsiębiorca
wykonujący
działalność
gospodarczą
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi,
bronią,
amunicją
oraz
wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym podlega kontroli,
którą sprawują:
1)
organ koncesyjny – w zakresie:
a)
zgodności
wykonywanej
działalności
gospodarczej
z wydaną koncesją,
b)
przestrzegania
warunków
wykonywania
działalności
gospodarczej,
c)
oceny wykonywanej działalności
gospodarczej z punktu widzenia
obronności lub bezpieczeństwa
państwa
albo
porządku

Art.
123
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2)

3)

4)

Art. 4
ust. 4

4. Państwa
członkowskie
zapewniają
utworzenie najpóźniej do dnia 31 grudnia
2014 r. i prowadzenie skomputeryzowanego,
scentralizowanego lub zdecentralizowanego
systemu rejestracji danych, gwarantującego
upoważnionym
organom
dostęp
do
systemów rejestracji danych obejmujących
każdą sztukę broni palnej objętej niniejszą
dyrektywą. W takim systemie rejestracji
danych zapisuje się wszystkie informacje
dotyczące broni palnej konieczne w celu
śledzenia i identyfikacji tej broni palnej, w
tym:

T

Art.
169
ust. 1
Art.
102

Art. 169. 1. Tworzy się System Rejestracji
Broni.

Art. 102. 1. W SRB przetwarza się dane o
każdej jednostce strzeleckiej broni palnej oraz
o każdym istotnym komponencie, które
znajdują się w posiadaniu przedsiębiorców w
związku z ich wytworzeniem albo nabyciem,
przyjęciem
do
naprawy,
remontu,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech
użytkowych, zniszczenia, na przechowanie lub
w komis, oraz które znajdują się w posiadaniu
osób lub podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji.
2. Przetwarzanie danych w SRB odbywa
się z wykorzystaniem wprowadzonych lub
wytworzonych w SRB danych, stanowiących
elementy zdefiniowanych zbiorów danych:
1) ewidencji strzeleckiej broni palnej i
istotnych komponentów;
2) wykazu zaświadczeń uprawniających
do nabycia strzeleckiej broni palnej;
3) rejestru świadectw pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych;
4) rejestru koncesji udzielonych w
zakresie wytwarzania lub obrotu strzelecką
bronią palną.
3. SRB umożliwia wygenerowanie ewidencji
przedsiębiorcy, o których mowa w art. 47 ust.
1 i art. 59 ust. 1.

a) typ, markę, model, kaliber i numer seryjny
każdej jednostki broni palnej oraz
oznakowanie umieszczone na szkielecie lub
komorze zamkowej jako niepowtarzalne
oznakowanie zgodnie z ust. 1, które służy jako
niepowtarzalny identyfikator każdej jednostki
broni palnej;
b) numer seryjny lub niepowtarzalne
oznakowanie umieszczone na istotnych
komponentach, w przypadku gdy różnią się
od oznakowania na szkielecie lub komorze
zamkowej każdej jednostki broni palnej;
c) imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy
dostawców i osób nabywających lub
posiadających
broń
palną,
wraz
z
odpowiednią datą lub datami; oraz
d) wszelkie przeróbki lub modyfikacje broni
palnej powodujące zmianę jej kategorii lub
podkategorii,
w
tym
autoryzowane
pozbawienie cech użytkowych lub zniszczenie
broni palnej oraz odpowiednią datę lub daty.

publicznego;
minister właściwy do spraw gospodarki
– w zakresie sposobu i zgodności z
przepisami ustawy realizacji transakcji
dokonanych
na
podstawie
zezwoleń, certyfikatów importowych
oraz
poświadczonych
oświadczeń
końcowego użytkownika, o których
mowa w art. 97 i art. 98;
inne organy państwowe:
a)
wyspecjalizowane
w kontroli
danego rodzaju działalności,
upoważnione
przez
organ
koncesyjny
–
w zakresie
wskazanym przez ten organ,
b)
w zakresie swojej właściwości
i kompetencji
określonych
w odrębnych przepisach;
komendanci wojewódzcy Policji – w
zakresie określonym w pkt 1, w
odniesieniu do wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami
i
technologią
o
przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, a także ich
przechowywania i ewidencjonowania.

Art.
103

Art. 103. 1. SRB jest rejestrem centralnym,
prowadzonym
w
systemie
teleinformatycznym.
2. Administratorem systemu jest minister
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właściwy
do
spraw
wewnętrznych.
Administrator danych udostępnia dane
gromadzone lub wytworzone w SRB wyłącznie
podmiotom uprawnionym, o których mowa w
art. 121, w zakresie wskazanym w tym
przepisie.
3. Administrator systemu może zlecić
wykonywanie
zadań
podległej
lub
nadzorowanej jednostce organizacyjnej.
4. Administrator systemu:
1) odpowiada
za
funkcjonowanie,
utrzymanie i rozwój SRB;
2) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym
dostępem do SRB;
3) zapewnia
integralność
danych
zgromadzonych w SRB;
4) zapewnia
dostępność
systemu
teleinformatycznego,
w
którym
jest
prowadzony
SRB,
dla
podmiotów
przetwarzających dane;
5) przeciwdziała uszkodzeniom systemu
teleinformatycznego,
w
którym
jest
prowadzony SRB;
6) określa
zasady
bezpieczeństwa
przetwarzania danych, w tym danych
osobowych;
7) zapewnia
rozliczalność
działań
dokonywanych w SRB.
5. Za poprawność danych wprowadzonych do
SRB odpowiadają podmioty wprowadzające
dane.

Art.
104

Art. 104. 1. Przedsiębiorca, któremu została
udzielona
koncesja
na
wykonywanie
działalności
gospodarczej
w zakresie
wytwarzania lub obrotu strzelecką bronią
palną
lub
istotnymi
komponentami,
z wyłączeniem przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą ograniczoną do
pośrednictwa, uzyskuje dostęp do SRB z dniem
udzielenia koncesji lub z dniem wydania
decyzji
rozszerzającej
zakres
koncesji
o wytwarzanie lub obrót strzelecką bronią
palną lub istotnymi komponentami.
2. Dane niezbędne do uzyskania dostępu do
SRB przekazuje przedsiębiorcy administrator
systemu.

Art.
106

Art. 106. Przetwarzanie danych w ewidencji
strzeleckiej
broni
palnej
i istotnych
komponentów odbywa się z wykorzystaniem
danych wprowadzonych lub wytworzonych w
SRB, stanowiących elementy zbiorów danych
identyfikujących jednostkę strzeleckiej broni
palnej lub istotny komponent, zwanych dalej
„profilem broni”, oraz przypisanego do niego
uporządkowanego chronologicznie zbioru
danych dotyczących czynności dokonywanych
z daną jednostką strzeleckiej broni palnej lub
istotnym komponentem, zwanego dalej
„historią broni”.

Art.
107

Art. 107. 1. Profil broni zakłada:
1) przedsiębiorca, który wytworzył
strzelecką broń palną lub istotny komponent –
w przypadku ich wytworzenia;
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2) przedsiębiorca, który nabył strzelecką
broń palną lub odrębny istotny komponent,
niezarejestrowane w SRB – w przypadku ich
nabycia;
3) organ właściwy do wydawania
pozwoleń na broń oraz zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni – w
przypadku zgłoszenia nabycia przez osobę
uprawnioną na podstawie ustawy z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji strzeleckiej
broni palnej lub odrębnego istotnego
komponentu, niezarejestrowanych w SRB;
4) przedsiębiorca,
który
dokonał
rozkompletowania lub odzysku strzeleckiej
broni palnej – dla istotnego komponentu
wydzielonego w wyniku rozkompletowania lub
odzysku.
2. W profilu broni zamieszcza się:
1) kategorię i podkategorię strzeleckiej
broni palnej;
2) rodzaj strzeleckiej broni palnej;
3) typ strzeleckiej broni palnej;
4) markę;
5) oznakowanie, zawierające numer
seryjny;
6) kaliber;
7) oznakowanie
istotnych
komponentów, jeżeli jest inne od oznakowania
na szkielecie, zamku lub komorze zamkowej
broni;
8) określenie
rodzaju
istotnego
komponentu – spośród wymienionych w art. 3
ust. 1 pkt 4 – w profilu dotyczącym istotnego
komponentu.
3. Kategorie i podkategorie strzeleckiej broni
palnej i amunicji do strzeleckiej broni palnej są
określone w załączniku do ustawy.
Art.
108

Art. 108. Przedsiębiorca, o którym mowa w
art. 104, organ właściwy do wydawania
pozwoleń na broń oraz zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni oraz organ
właściwy
do
wydawania
świadectw
pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych wprowadzają do SRB historię
broni, w zakresie wskazanym w art. 109.

Art.
109

Art. 109. 1. Przedsiębiorca, który wytworzył
strzelecką broń palną lub istotny
komponent, wprowadza do historii
broni:
1)
datę wytworzenia;
2)
datę i numer raportu produkcyjnego;
3)
adres miejsca wytworzenia;
4)
adresy miejsc i określone datami okresy
magazynowania.
2. Przedsiębiorca, który dokonał oznakowania,
naprawy,
remontu,
przerobienia,
pozbawienia cech użytkowych lub
zniszczenia strzeleckiej broni palnej lub
odrębnego istotnego komponentu
wprowadza
do
historii
broni
odpowiednio:
1)
datę dokonania oznakowania, naprawy,
remontu, przerobienia, pozbawienia
cech użytkowych lub zniszczenia,
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2)

opis czynności wykonanych w ramach
naprawy, remontu lub przerobienia,
jeżeli w ich wyniku doszło do zmiany
kategorii, podkategorii lub kalibru broni
albo
jej
odrębnych
istotnych
komponentów, a także w przypadku
wymiany lub wytworzenia istotnego
komponentu użytego następnie do
remontu, naprawy lub przerobienia
broni,
3)
informację o pozbawieniu broni cech
użytkowych,
4)
opis czynności wykonanych w ramach
zniszczenia,
5)
wykaz istotnych komponentów użytych
do naprawy, remontu lub przerobienia
strzeleckiej broni palnej lub istotnego
komponentu,
6)
wykaz
istotnych
komponentów
wydzielonych ze zniszczonej broni w
wyniku odzysku,
7)
datę rozkompletowania strzeleckiej
broni palnej oraz wykaz istotnych
komponentów uzyskanych w wyniku
rozkompletowania
– a przedsiębiorca, który oznakował lub
uzupełnił oznakowanie lub wymienił w
broni oznakowane istotne komponenty,
wpisuje ponadto nowe oznakowanie do
profilu broni.
3. Przedsiębiorca, który nabył strzelecką broń
palną lub odrębny istotny komponent
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wprowadza do historii broni:
1)
datę nabycia;
2)
dane zbywcy;
3)
adresy miejsc i określone datami okresy
magazynowania.
4. Przedsiębiorca, który nabył strzelecką broń
palną lub odrębny istotny komponent
poza
granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej, wprowadza do historii broni:
1)
dane wskazane ust. 3;
2)
państwo lub miejsce nabycia, określone
zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012;
3)
datę poświadczenia i nazwę organu
poświadczającego uprzednią zgodę
przewozową;
4)
oznakowanie wymagające uzupełnienia
– jeżeli dotyczy;
5)
informację o ograniczeniach w dalszej
odsprzedaży.
5. Organ właściwy do wydawania pozwoleń na
broń oraz zaświadczeń uprawniających
do nabycia broni w przypadku wpisu
strzeleckiej broni palnej do legitymacji
posiadacza broni albo świadectwa
broni, wprowadza do historii broni:
1)
datę rejestracji broni;
2)
dane nabywcy uprawnionego do
nabycia broni;
3)
serię i numer legitymacji posiadacza
broni albo świadectwa broni, albo serię
i numer karty rejestracyjnej broni;
4)
adres miejsca przechowywania broni;
5)
informacje o poświadczonej uprzedniej
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zgodzie
przewozowej
lub
zaświadczeniu właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
nabycia strzeleckiej broni palnej poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Przedsiębiorca, który zbył strzelecką broń
palną lub odrębny istotny komponent,
wprowadza do historii broni:
1)
datę zbycia;
2)
dane nabywcy;
3)
dane
z
wykazu
zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni, w
tym informację o rodzaju wydanego
pozwolenia na broń albo dane z innego
dokumentu uprawniającego do nabycia
broni;
4)
w przypadku zbycia broni poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej – datę
wydania, numer i nazwę organu
wydającego, z oznaczeniem państwa
wydania zgodnie z rozporządzeniem
1106/2012, zezwolenia na wywóz
strzeleckiej broni palnej lub istotnych
komponentów, wydawanego zgodnie z
art. 4 rozporządzenia 258/2012 albo
datę poświadczenia i nazwę organu
poświadczającego zgodę przewozową
lub datę wydania decyzji zwalniającej z
obowiązku
każdorazowego
poświadczania zgód przewozowych i
datę
poświadczenia
przez
przedsiębiorcę zgody przewozowej oraz
datę wydania i organ poświadczający
uprzednią zgodę przewozową nabywcy
broni;
5)
informację o ograniczeniach w dalszej
odsprzedaży.
7. Przedsiębiorca, który utracił strzelecką broń
palną w wyniku przestępstwa lub
innego nieprzewidywalnego zdarzenia,
wprowadza do historii broni datę utraty
broni oraz datę zgłoszenia utraty broni
we właściwej jednostce Policji, a w
przypadku odzyskania broni datę
odzyskania broni.
8. Organ właściwy do wydawania pozwoleń na
broń oraz zaświadczeń uprawniających
do nabycia broni wprowadza do historii
broni informację o:
1)
zgłoszonym zbyciu strzeleckiej broni
palnej przez uprawnionego, dacie
zbycia oraz imieniu i nazwisku albo
nazwie lub firmie nabywcy;
2)
zgłoszonej utracie strzeleckiej broni
palnej;
3)
dacie wydania i nazwie organu
poświadczającego zgodę przewozową w
przypadku zbycia do innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz
dacie wydania i nazwie organu
poświadczającego uprzednią zgodę
przewozową nabywcy broni;
4)
dacie wydania, numerze i nazwie
organu wydającego zgodę na wywóz
strzeleckiej broni palnej z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o której
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5)

6)

a)
b)
c)
d)

7)

8)
9.

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji;
przyjęciu strzeleckiej broni palnej do
depozytu, na podstawie ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz
o miejscu składowania tej broni w
depozycie, a także o zniszczeniu,
sprzedaży, przekazaniu na rzecz Skarbu
Państwa lub zwrocie broni z depozytu,
w tym dacie ich dokonania;
wydaniu karty rejestracyjnej broni
pozbawionej cech użytkowych oraz jej
posiadaczu:
dacie wydania,
serii i numerze,
organie wydającym kartę rejestracyjną
broni,
imieniu i nazwisku, adresie miejsca
stałego pobytu, numerze PESEL, a gdy
nie został nadany – nazwie, serii,
numerze i dacie wydania dokumentu
potwierdzającego
tożsamość
oraz
organie, który wydał dokument;
zgłoszonym użyczeniu strzeleckiej broni
palnej
innemu
posiadaczowi
równorzędnego pozwolenia na broń,
adresie miejsca przechowywania tej
broni oraz imieniu i nazwisku biorącego
broń w użyczenie;
zmianie
adresu
miejsca
przechowywania broni.
Przedsiębiorca, który oddał i odebrał oraz
przedsiębiorca, który przyjął i zwrócił
strzelecką broń palną lub odrębny
istotny komponent do oznakowania,
naprawy,
remontu,
przerobienia,
pozbawienia
cech
użytkowych,
zniszczenia, na przechowanie lub w
komis, wprowadzają do historii broni
odpowiednio:
datę
oddania
do
oznakowania,
naprawy,
remontu,
przerobienia,
pozbawienia
cech
użytkowych,
zniszczenia, na przechowanie lub w
komis;
dane przedsiębiorcy, który przyjął
strzelecką broń palną lub odrębny
istotny komponent do oznakowania,
naprawy,
remontu,
przerobienia,
pozbawienia
cech
użytkowych,
zniszczenia, na przechowanie lub w
komis;
datę
odbioru
po
oznakowaniu,
naprawie, remoncie, przerobieniu,
pozbawieniu cech użytkowych albo po
ustaniu lub wygaśnięciu umowy
przechowania lub komisu;
datę odbioru istotnych komponentów
wydzielonych z broni w wyniku
odzysku;
datę przyjęcia do oznakowania,
naprawy,
remontu,
przerobienia,
pozbawienia
cech
użytkowych,
zniszczenia, na przechowanie lub w
komis;
dane przedsiębiorcy albo osoby

uprawnionej na podstawie ustawy z
dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
który przekazał broń lub istotny
komponent do oznakowania, naprawy,
remontu, przerobienia, pozbawienia
cech użytkowych, zniszczenia, na
przechowanie lub w komis;
7)
adresy miejsc i określone datami okresy
magazynowania
strzeleckiej
broni
palnej lub istotnych komponentów
przyjętych do oznakowania, naprawy,
remontu, przerobienia, pozbawienia
cech użytkowych, zniszczenia, na
przechowanie lub w komis;
8)
datę zwrotu broni lub istotnego
komponentu
po
oznakowaniu,
naprawie, remoncie, przerobieniu,
pozbawieniu cech użytkowych albo po
ustaniu lub wygaśnięciu umowy
przechowania lub komisu;
9)
datę zwrotu istotnego komponentu
wydzielonego z broni w wyniku
odzysku;
10)
dane
osoby
upoważnionej
do
przekazania i odbioru strzeleckiej broni
palnej i istotnych komponentów
przekazywanych do oznakowania,
naprawy,
remontu,
przerobienia,
pozbawienia
cech
użytkowych,
zniszczenia, na przechowanie lub w
komis.
10. Podmiot uprawniony do weryfikacji i
poświadczenia, że strzelecka broń palna
została pozbawiona cech użytkowych
oraz oznakowania strzeleckiej broni
palnej pozbawionej cech użytkowych
wprowadza do historii broni:
1)
numer
wydanego
świadectwa
pozbawienia strzeleckiej broni palnej
cech użytkowych i dane zawarte w tym
świadectwie;
2)
oznakowanie strzeleckiej broni palnej
pozbawionej cech użytkowych i jej
istotnych komponentów;
3)
dane określone w ust. 2 i 8 – jeżeli
dokonał pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych.

Art.
110

Art. 110. Dane zbywcy, nabywcy oraz osoby
upoważnionej do przekazania, odbioru oraz
przyjęcia strzeleckiej broni palnej albo
istotnych komponentów obejmują:
1) imię i nazwisko osoby fizycznej lub
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo
firmę lub nazwę przedsiębiorcy innego niż
osoba fizyczna lub innego podmiotu
uprawnionego do nabycia strzeleckiej broni
palnej lub istotnych komponentów;
2) adres miejsca stałego pobytu osoby
fizycznej lub przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną, albo adres siedziby przedsiębiorcy
innego niż osoba fizyczna lub innego podmiotu
uprawnionego do nabycia strzeleckiej broni
palnej lub istotnych komponentów;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy nie
został nadany – nazwę, serię i numer
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dokumentu tożsamości, a także organ
wydający dokument tożsamości, albo numer
identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli posiada;
4) numer i datę wydania koncesji – jeżeli
dotyczy;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym –
jeżeli dotyczy.

Art.
111

Art.
112

Art. 111. 1.
Do
wykazu
zaświadczeń
uprawniających do nabycia strzeleckiej broni
palnej organy właściwe do wydawania
pozwoleń na broń oraz zaświadczeń
uprawniających
do
nabycia
broni
wprowadzają:
1)
datę wydania zaświadczenia;
2)
dane uprawnionego do nabycia
strzeleckiej broni palnej i osoby
uprawnionej do jej odbioru: imię
i nazwisko, adres miejsca stałego
pobytu, numer PESEL, a jeśli nie został
nadany – nazwę, serię i numer
dokumentu
potwierdzającego
tożsamość oraz oznaczenie organu,
który wydał dokument i datę wydania
tego dokumentu, albo nazwę i adres
siedziby podmiotu niebędącego osobą
fizyczną;
3)
datę wydania pozwolenia na broń;
4)
dane dotyczące liczby i rodzaju
egzemplarzy broni, które podmiot
uzyskujący pozwolenie na broń jest
uprawniony nabyć.
2. Organy, o których mowa w ust. 1,
rejestrują
w SRB
decyzje
o odmowie
poświadczenia zgody przewozowej i uprzedniej
zgody przewozowej.

Art.
113

Art. 112. Do rejestru świadectw pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych
organ właściwy do wydawania świadectwa
pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych wprowadza numer wydanego
świadectwa pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych i dane zawarte w tym
świadectwie
oraz
nowe
oznakowanie
strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech
użytkowych.
Art. 113. Do rejestru koncesji udzielonych
w zakresie wytwarzania lub obrotu strzelecką
bronią palną organ koncesyjny wprowadza
dane, o których mowa w art. 21 ust. 1.

Art.
114

Art. 114. Dane, o których mowa w art. 109113, wprowadza się do SRB niezwłocznie, nie
później niż w kolejnym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym dokonano
czynności podlegających wpisowi do SRB.

Art.
115
Państwa członkowskie zapewniają, aby
właściwe organy zachowywały w systemie
rejestracji danych rejestr dotyczący broni
palnej i istotnych komponentów, łącznie z
powiązanymi danymi osobowymi, przez okres
30 lat po zniszczeniu danej broni palnej lub
danych istotnych komponentów.

Art. 115. 1. Dane w SRB przechowuje się przez
okres 30 lat od dnia zniszczenia strzeleckiej
broni palnej lub istotnego komponentu,
których dotyczą. Po upływie tego okresu
administrator systemu usuwa dane z SRB.
2. Dane w rejestrze koncesji
udzielonych w zakresie wytwarzania lub
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obrotu strzelecką bronią palną przechowuje
się przez okres 30 lat od dnia wygaśnięcia lub
cofnięcia koncesji, a dane w wykazie
zaświadczeń uprawniających do nabycia
strzeleckiej broni palnej - przez okres 30 lat od
dnia wystawienia zaświadczenia. Po upływie
tego okresu organ koncesyjny usuwa dane
z SRB.
3. Podmioty, o których mowa w art. 121
pkt 1-4 i 6, mają dostęp do danych w SRB przez
okres 10 lat od dnia zniszczenia strzeleckiej
broni palnej lub istotnych komponentów
strzeleckiej broni palnej, których dotyczą.

Możliwość dostępu do rejestrów broni palnej
i istotnych komponentów, o których mowa w
akapicie pierwszym niniejszego ustępu, oraz
do powiązanych danych osobowych mają:
a) organy właściwe w sprawach
udzielania lub cofania pozwoleń, o których
mowa w art. 6 lub 7, lub ograny właściwe do
prowadzenia postępowania celnego, przez
okres 10 lat po zniszczeniu danej broni palnej
lub danych istotnych komponentów; oraz
b) organy właściwe w sprawach
dotyczących zapobiegania przestępczości,
prowadzenia
postępowań
przygotowawczych, wykrywania lub ścigania
czynów zabronionych lub wykonywania kar,
przez okres 30 lat po zniszczeniu danej broni
palnej lub danych istotnych komponentów.

Art.
116

Art. 116. Dane zgromadzone w SRB mogą być
przetwarzane do celów statystycznych, po
pozbawieniu
tych
danych
informacji
identyfikujących podmioty i osoby, których
dotyczą.

Art.
121

Możliwość dostępu do rejestrów broni palnej
i istotnych komponentów, o których mowa w
akapicie pierwszym niniejszego ustępu, oraz
do powiązanych danych osobowych mają:

Art. 121. Uprawnionym do dostępu do SRB
jest:
1)
przedsiębiorca,
któremu
została
udzielona
koncesja
w zakresie
wytwarzania lub obrotu strzelecką
bronią
palną
lub
istotnymi
komponentami, w celu:
a)
prowadzenia ewidencji w SRB,
b)
odczytu i pobrania zaświadczeń
z wykazu
zaświadczeń
uprawniających do nabycia broni,
c)
odczytu informacji z rejestru
koncesji udzielonych w zakresie
wytwarzania i obrotu strzelecką
bronią palną,
d)
odczytu informacji z rejestru
świadectw
pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych;
2)
Komendant Główny Policji w celu
przyjmowania zgłoszeń o transakcjach,
o których mowa w art. 35 ust. 1;
3)
Komendant
Główny
Policji
i komendanci
wojewódzcy
Policji
w celu:
a)
realizacji
obowiązków
określonych w art. 107–109 i art.
111,
b)
weryfikacji danych wpisanych
przez
przedsiębiorców
do
ewidencji
strzeleckiej
broni
palnej i istotnych komponentów,
c)
prowadzenia działań kontrolnych
w zakresie
określonym
w niniejszej ustawie i ustawie
z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji,
w związku
z posiadaniem broni palnej,
d)
dostępu do danych zbiorczych
i statystycznych;
4)
Komendant
Główny
Żandarmerii
Wojskowej i komendanci oddziałów
Żandarmerii Wojskowej w celu:

a) organy właściwe w sprawach
udzielania lub cofania pozwoleń, o których
mowa w art. 6 lub 7, lub ograny właściwe do
prowadzenia postępowania celnego, przez
okres 10 lat po zniszczeniu danej broni palnej
lub danych istotnych komponentów; oraz
b) organy właściwe w sprawach
dotyczących zapobiegania przestępczości,
prowadzenia
postępowań
przygotowawczych, wykrywania lub ścigania
czynów zabronionych lub wykonywania kar,
przez okres 30 lat po zniszczeniu danej broni
palnej lub danych istotnych komponentów.
Państwa członkowskie zapewniają, aby dane
osobowe były usuwane z systemów
rejestracji danych po upływie okresów
określonych w akapicie drugim i trzecim.
Pozostaje to bez uszczerbku dla przypadków,
gdy konkretne dane osobowe zostały
przekazane organowi właściwemu do celów
zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania
lub ścigania czynów zabronionych lub
wykonywania kar i są wykorzystywane w tym
konkretnym kontekście, lub innym organom
właściwym
do
podobnych
celów
przewidzianych w prawie krajowym. W takich
przypadkach przetwarzanie takich danych
przez właściwe organy reguluje prawo
krajowe danego państwa członkowskiego, z
zachowaniem pełnej zgodności z prawem
Unii, w szczególności przepisy dotyczące
ochrony danych.
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a)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)
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realizacji
obowiązków
określonych w art. 107–109 i art.
111,
b)
weryfikacji danych wpisanych
przez
przedsiębiorców
do
ewidencji
strzeleckiej
broni
palnej i istotnych komponentów,
c)
prowadzenia działań kontrolnych
w zakresie określonym w ustawie
z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji,
w związku
z posiadaniem broni palnej,
d)
dostępu do danych zbiorczych
i statystycznych;
podmioty uprawnione do weryfikacji i
poświadczenia, że strzelecka broń palna
została pozbawiona cech użytkowych
oraz oznakowania strzeleckiej broni
palnej pozbawionej cech użytkowych
w celu:
a)
prowadzenia ewidencji w SRB w
zakresie pozbawiania strzeleckiej
broni palnej cech użytkowych,
b)
realizacji
obowiązków
określonych w art. 112,
c)
weryfikacji danych wpisanych
przez
przedsiębiorców
do
ewidencji
strzeleckiej
broni
palnej i istotnych komponentów
w odniesieniu do pozbawienia
broni cech użytkowych,
d)
dostępu do danych zbiorczych
i statystycznych;
organ koncesyjny w celu:
a)
realizacji
obowiązków
administratora systemu,
b)
realizacji
obowiązków
określonych w art. 103 ust. 2, art.
104 ust. 2, art. 113, art. 115, art.
116 i art. 118,
c)
prowadzenia działań kontrolnych
w zakresie
określonym
w ustawie,
d)
dostępu do danych zbiorczych
i statystycznych;
minister właściwy do spraw gospodarki
w celu:
a)
prowadzenia działań kontrolnych
w zakresie
określonym
w ustawie,
b)
dostępu do danych zbiorczych
i statystycznych;
Policja w celu realizacji zadań
ustawowych Policji;
Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji
zadań
ustawowych
Żandarmerii
Wojskowej;
Agencja Wywiadu w celu realizacji
zadań ustawowych Agencji Wywiadu;
Agencja
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w celu realizacji zadań
ustawowych Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego;
Służba Kontrwywiadu Wojskowego w
celu realizacji zadań ustawowych Służby
Kontrwywiadu Wojskowego;

13)

14)

15)
Art. 59
ust. 4

16)

17)

Art. 47
ust. 4

Art. 63
ust. 1
pkt 3

Art. 63
ust. 2
pkt 5

Art. 59. 4. Przeznaczona do obrotu lub przyjęta
na przechowanie lub w komis strzelecka broń
palna lub odrębne istotne komponenty oraz
transakcje dotyczące obrotu tą bronią
podlegają ewidencjonowaniu w SRB, na
zasadach określonych w przepisach działu IV.
Art. 47. 4. Strzelecka broń palna i odrębne
istotne komponenty, wytworzone lub przyjęte
do
remontu,
naprawy,
przerobienia,
oznakowania, pozbawienia cech użytkowych
lub
zniszczenia,
które
podlegają
ewidencjonowaniu w SRB, na zasadach
określonych w przepisach działu IV.
Art. 63. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany
poinformować o dokonanej sprzedaży:
3)
strzeleckiej broni palnej lub istotnych
komponentów osobom fizycznym,
przedsiębiorcom
albo
innym
podmiotom wymienionym w art. 61
ust. 3 pkt 1-4 i 6 – komendanta
wojewódzkiego Policji właściwego ze
względu na miejsce stałego pobytu
nabywcy albo siedzibę nabywcy albo
organ
wojskowy,
który
wydał
zaświadczenie uprawniające do nabycia
strzeleckiej broni palnej lub istotnych
komponentów
–
w przypadku
określonym w art. 119 ust. 1 – w
terminie 5 dni roboczych.
5)
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Służba Wywiadu Wojskowego w celu
realizacji zadań ustawowych Służby
Wywiadu Wojskowego;
Centralne Biuro Antykorupcyjne w celu
realizacji
zadań
ustawowych
Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
Straż Graniczna w celu realizacji zadań
ustawowych Straży Granicznej;
Służba Celno-Skarbowa w celu realizacji
zadań ustawowych Służby Celno-Skarbowej;
Służba Ochrony Państwa w celu
realizacji zadań ustawowych Służby
Ochrony Państwa.

dane identyfikujące:
a)
materiały wybuchowe:
–
nazwę handlową materiału
wybuchowego,
–
oznaczenie producenta,
–
numer partii,
–
rok produkcji,
–
masę
materiału
wybuchowego,
–
dodatkowe
oznaczenia
fabryczne
materiału
stosowane
przez
producenta,
b)
broń palną inną niż strzelecka
broń palna, na posiadanie której
jest wymagane pozwolenie:
–
oznakowanie,
–
państwo
wytworzenia
zgodnie z rozporządzeniem

Przedsiębiorcy
prowadzą
ewidencję w SRB, z
tego względu nie
są zobowiązani do
kierowania
zawiadomień i
sprzedaży oraz
przekazywania
ewidencji po
zakończeniu
działalności. W SRB
rejestruje się
transakcje dot.
obrotu w czasie
rzeczywistym.
Dane zostaną
zachowane w SRB
przez okres 30 lat
od zniszczenia
broni, której
dotyczą.
Przedsiębiorcy
zawiadamiają o
sprzedaży broni i
prowadzą
ewidencje w
formie tradycyjnej
– papierowej
jedynie w sytuacji
przejściowego
braku możliwości
korzystania z SRB,
jednak po ustaniu
przyczyn
uniemożliwiającyc
h korzystanie z
systemu
uzupełniają
ewidencję w SRB.

1106/2012,
kaliber,
markę,
kategorię,
podkategorię
i typ,
c)
strzelecką broń palną oraz
istotne komponenty:
–
oznakowanie,
–
kaliber,
–
markę,
–
kategorię,
podkategorię
i typ,
–
oznakowanie
istotnych
komponentów, jeżeli jest
inne od oznakowania na
szkielecie lub komorze
zamkowej broni,
–
określenie
istotnego
komponentu – spośród
wymienionych w art. 3 ust.
1 pkt 4
– będące przedmiotem sprzedaży;
–
–
–

Art. 64
W
okresie
prowadzenia
działalności
sprzedawcy i pośrednicy zobowiązani są do
prowadzenia ewidencji, w której zapisuje się
każdą jednostkę broni palnej i każdy istotny
komponent objęte zakresem stosowania
niniejszej dyrektywy, które otrzymali lub
zbyli, wraz ze szczegółowymi danymi
umożliwiającymi identyfikację i śledzenie
danej broni palnej lub danego istotnego
komponentu, w szczególności typ, markę,
model, kaliber i numer seryjny oraz imiona i
nazwiska lub nazwy oraz adresy dostawców i
osób nabywających je.

Art. 64. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki, określi, w
drodze rozporządzenia, wzory informacji o
sprzedaży:
1) materiałów wybuchowych,
2) broni palnej innej niż strzelecka broń
palna, na posiadanie której jest wymagane
pozwolenie,
3) strzeleckiej broni palnej i istotnych
komponentów
– mając na względzie konieczność zapewnienia
skutecznej kontroli obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią palną, w tym strzelecką
bronią palną i istotnymi komponentami, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w
przypadku
braku
możliwości
ewidencjonowania
transakcji
obrotu
dotyczących strzeleckiej broni palnej i
istotnych komponentów w SRB.

Art.
117

Art. 117. 1.
Obowiązki
przedsiębiorców,
określone w art. 107–109, realizuje:
1) osoba uprawniona do wykonywania lub
kierowania
działalnością
gospodarczą
określoną w koncesji;
2) pracownik spełniający warunki określone
w art. 28 ust. 1 lub art. 29 ust. 1 oraz
posiadający pisemne upoważnienie do
wykonywania obowiązków, o których mowa w
art. 107–109.
2. Przedsiębiorca
prowadzi
rejestr
pracowników upoważnionych do prowadzenia
ewidencji w SRB, który zawiera imię i nazwisko
pracownika, numer PESEL i okres ważności
upoważnienia.
3. Przedsiębiorca
przesyła
do
organu
koncesyjnego kopię rejestru, o którym mowa
w ust. 2,
wraz
z informacją
o podjęciu
wykonywania działalności gospodarczej objętej
zakresem udzielonej koncesji.
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Przepisy art. 64
dotyczą również
zawiadomień o
sprzedaży
materiałów
wybuchowych oraz
broni palnej innej
niż strzelecka broń
palna, na
posiadania której
wymagane jest
pozwolenie.
Przedsiębiorcy,
których dotyczy
ustawa wykonują
działalność
koncesjonowaną w
zakresie szerszym
aniżeli
wytwarzanie i
obrót strzelecką
bronią palną, o
której mowa w
dyrektywie.

4. Przedsiębiorca jest obowiązany informować
administratora systemu o zmianach danych
zawartych
w rejestrze
pracowników
upoważnionych do prowadzenia ewidencji
w SRB, nie później niż w kolejnym dniu
roboczym następującym po dniu, w którym
upoważnienie zostało ustanowione, cofnięte,
wygasło albo doszło do zmiany danych
osobowych upoważnionego pracownika.

Art.
118
Po zakończeniu działalności sprzedawcy
i pośrednicy przekazują tę ewidencję
krajowym organom odpowiedzialnym za
systemy rejestracji danych przewidziane w
akapicie pierwszym.

Art. 118. W przypadku stwierdzenia błędów w
danych wprowadzonych do SRB, podmioty, o
których mowa w art. 121 pkt 2–6, zobowiązują
przedsiębiorcę
albo
podmiot,
który
wprowadził błędne dane, do ich korekty w
terminie 3 dni roboczych. Podmioty, o których
mowa w art. 121 pkt 2–4 i 7, wykonują ten
obowiązek
za
pośrednictwem
organu
koncesyjnego

Art.
119
Państwa członkowskie zapewniają, aby
sprzedawcy i pośrednicy mający siedzibę na
ich terytorium bez zbędnej zwłoki zgłaszali
właściwym organom krajowym transakcje
dotyczące broni palnej lub istotnych
komponentów, aby sprzedawcy i pośrednicy
posiadali połączenie elektroniczne z tymi
organami do celów takiego zgłaszania oraz
aby systemy rejestracji danych były
aktualizowane natychmiast po otrzymaniu
informacji dotyczących takich transakcji.

Art. 119. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w
art. 104, który z przyczyn od niego
niezależnych nie może przejściowo prowadzić
ewidencji
w
SRB,
jest
obowiązany
poinformować o tym organ koncesyjny nie
później niż w kolejnym dniu roboczym
następującym po dniu, w którym wystąpiło
zdarzenie uniemożliwiające prowadzenie
ewidencji w SRB.
2. W przypadku określonym w ust. 1
przedsiębiorca tymczasowo ewidencjonuje
strzelecką broń palną i odrębne istotne
komponenty bez użycia SRB, w sposób
określony w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 47 ust. 5 i art. 59
ust. 6.
3. W przypadku, o którym mowa w ust.
1, przedsiębiorca przesyła informację o
dokonanej sprzedaży strzeleckiej broni palnej
oraz odrębnych istotnych komponentów
sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w
przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 64.
4. Przedsiębiorca uzupełnia ewidencję w SRB
niezwłocznie
po
ustąpieniu
przyczyny
uniemożliwiającej jej prowadzenie, w terminie
nie dłuższym niż 7 dni od dnia ustąpienia
przyczyny.

Art.
120
5. Państwa członkowskie zapewniają, aby
w danej chwili każdą broń palną można było
przyporządkować do jej właściciela.

Art.
120.
1.
Administrator
systemu
powiadamia
z
wyprzedzeniem
o
zaplanowanych przerwach w dostępie do SRB,
a także o awariach SRB na swojej stronie
internetowej, a w miarę możliwości także za
pośrednictwem SRB lub za pomocą poczty
elektronicznej.
2. Podmiot wprowadzający dane do SRB
uzupełnia dane podlegające wpisowi do SRB
niezwłocznie po przywróceniu dostępu do SRB,
a w przypadku gdy przerwa w dostępie
wynosiła co najmniej jeden dzień roboczy, nie
później niż w terminie 2 kolejnych dni
roboczych następujących po dniu, w którym
przywrócono dostęp do SRB.
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Art. 4a

Art. 5
ust. 1

Bez uszczerbku dla art. 3, państwa
członkowskie zezwalają na nabycie i
posiadanie broni palnej wyłącznie osobom,
które otrzymały pozwolenie, lub – w
odniesieniu do broni palnej sklasyfikowanej w
kategorii C – osobom, które są specjalnie
upoważnione do nabycia i posiadania takiej
broni palnej zgodnie z prawem krajowym.
1. Bez uszczerbku dla art. 3, państwa
członkowskie zezwalają na nabycie i
posiadanie broni palnej wyłącznie osobom,
które przedstawią ważną przyczynę i które:

N

Art. 2
uobia

Art. 2 Poza przypadkami określonymi w
ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie
broni i amunicji jest zabronione.

N

Art. 10
ust. 1
uobia

Art. 10 ust. 1 Właściwy organ Policji wydaje
pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie
stanowi zagrożenia dla samego siebie,
porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz
przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

a) ukończyły 18 rok życia, z wyjątkiem
nabycia, innego niż w drodze zakupu, i
posiadania broni palnej do celów myślistwa i
strzelectwa sportowego, pod warunkiem że
w tym przypadku osoby poniżej 18 roku życia
posiadają zgodę rodziców lub są pod opieką
rodzica lub osoby dorosłej posiadającej
ważne pozwolenie na broń palną lub do
celów łowieckich, lub znajdują się na terenie
licencjonowanego ośrodka szkoleniowego lub
innego zatwierdzonego ośrodka, a rodzic lub
osoba dorosła posiadająca ważne pozwolenie
na broń palną lub do celów łowieckich
przyjmuje odpowiedzialność za należyte
przechowywanie zgodnie z art. 5a; oraz
b) nie wydają się stanowić zagrożenia dla
samych siebie lub innych, dla porządku
publicznego
lub
dla
bezpieczeństwa
publicznego; karalność za popełnione
umyślnie przestępstwo z użyciem przemocy
uznaje się za element wskazujący na takie
zagrożenie.

Art. 5
ust. 2

2. Państwa członkowskie muszą posiadać
system monitorowania, z którego mogą
korzystać stale lub okresowo, w celu
zapewnienia, aby warunki udzielania
pozwolenia ustanowione w prawie krajowym
były
spełniane
przez
cały
okres
obowiązywania pozwolenia, oraz, między
innymi, aby odpowiednie
informacje
medyczne i psychologiczne były poddane
ocenie. Szczegółowe zasady ustanawia się
zgodnie z prawem krajowym.
W przypadku gdy którykolwiek z warunków

N

Art. 15 Art. 15 ust. 1 Pozwolenia na broń nie wydaje
ust. 1 i się osobom:
2 uobia 1) niemającym ukończonych 21 lat, z
zastrzeżeniem ust. 2;
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.
U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), 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.
Art. 15 Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
ust. 1
1) z zaburzeniami psychicznymi, o których
pkt 2-4
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994
uobia
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.
U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o
znacznie
ograniczonej
sprawności
psychofizycznej;
2) wykazującym
istotne
zaburzenia
funkcjonowania psychologicznego;
3) uzależnionym od alkoholu lub od
substancji psychoaktywnych;
Art. 18
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udzielenia
pozwolenia
przestaje
być
spełniony, państwa członkowskie cofają
odnośne pozwolenie.

ust. 1 i 1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na
4 uobia broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie
wydano należy do osób, o których mowa w art.
15 ust. 1 pkt 2-6;
- z zaburzeniami psychicznymi, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.
U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), lub o
znacznie
ograniczonej
sprawności
psychofizycznej;
- wykazujących istotne zaburzenia
funkcjonowania psychologicznego;
- uzależnionych od alkoholu lub od
substancji psychoaktywnych;
- nieposiadających miejsca stałego
pobytu na terenie RP,
- stanowiących 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.
4. Organ może cofnąć pozwolenie zgodnie z art.
18 ust. 4 jeżeli ustały okoliczności faktyczne
stanowiące podstawę do jego wydania.
Art. 15
Art. 15 ust. 4 Osoba posiadająca pozwolenie
ust. 4
na broń wydane w celu określonym w art. 10
uobia
ust. 2 pkt 1 i 2 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.

Państwa członkowskie nie mogą zabronić
osobie zamieszkującej na ich terytorium
posiadania broni palnej, która została nabyta
w innym państwie członkowskim, chyba że
zabraniają nabywania broni palnej tego
samego typu na swoim terytorium.

Art. 42
ust. 2 c
i2d
uobia
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Art. 42 ust. 2c Cudzoziemiec będący
obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu na tym
terytorium,
może
posiadać
broń
odpowiadającą
celom
łowieckim
lub
sportowym, a także amunicję do niej na
podstawie Europejskiej karty broni palnej,
wydanej przez właściwe władze tych państw,
jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej
karty broni palnej i jej posiadanie nie jest

Art. 5
ust. 3

Art. 5a

3. Państwa członkowskie zapewniają, aby
pozwolenie na nabycie oraz pozwolenie na
posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w
kategorii B zostało cofnięte, jeżeli
stwierdzono, że osoba, której wydano
pozwolenie, znajduje się w posiadaniu
mechanizmu ładującego, który można
dołączyć do samopowtarzalnej broni palnej
centralnego zapłonu lub do powtarzalnej
broni palnej centralnego zapłonu, który to
mechanizm:
a) może pomieścić ponad 20 nabojów; lub
b) w przypadku długiej broni palnej – może
pomieścić ponad 10 nabojów,
chyba że osobie tej wydano pozwolenie na
podstawie art. 6 lub pozwolenie, które
zostało potwierdzone, odnowione lub
przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a.
Aby zminimalizować ryzyko dostępu osób
nieuprawnionych do broni palnej i amunicji
państwa członkowskie określają zasady
dotyczące właściwego nadzoru nad bronią
palną i amunicją oraz zasady ich należytego
przechowywania w bezpieczny sposób. Broń
palna i amunicja do niej nie mogą być łatwo
dostępne razem. Należyty nadzór w takich
przypadkach oznacza, że osoba posiadająca w
sposób zgodny z prawem daną broń palną lub
daną amunicję ma nad nią kontrolę podczas
jej transportu i użytkowania. Poziom nadzoru
w odniesieniu do zasad należytego
przechowywania musi odpowiadać liczbie i
kategorii danej broni palnej i danej amunicji.

zabronione na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2d. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust.
2c, w terminie 14 dni od chwili wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje
o przywozie broni palnej na podstawie
Europejskiej karty broni palnej właściwego ze
względu na miejsce pobytu komendanta
wojewódzkiego Policji.
Brak w ustawie o broni i amunicji przepisów
Uobia wymaga
dot. ograniczeń pojemności magazynka w
uzupełnienia w
broni posiadanej na pozwolenie.
tym zakresie

T

T

Art. 33
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Art. 33. 1. Materiały wybuchowe, broń,
amunicję oraz wyroby i technologię o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
wytworzone albo przechowywane w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej,
przechowuje się w warunkach zapewniających
ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia oraz
środowiska.
2. W celu spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 1, przedsiębiorca w
szczególności:
1) zapewnia
odpowiednią
lokalizację,
konstrukcję
i
wyposażenie
obiektów
magazynowych;
2) zapewnia prawidłowe przechowywanie
materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w obiektach
magazynowych;
3) opracowuje, aktualizuje i zapewnia
przestrzeganie
instrukcji
technicznej
przechowywania
oraz
instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) prowadzi kartę kwalifikacyjną obiektu
magazynowego,
zawierającą
informacje
dotyczące obiektu magazynowego, plan
obiektu magazynowego oraz wymagania
techniczne obiektu magazynowego;
5) zabezpiecza obiekty magazynowe przed
dostępem osób nieuprawnionych, w tym także
zapewnia bezpośrednią ochronę obiektu
magazynowego
oraz
odpowiednie
zabezpieczenie techniczne;
6) prowadzi ewidencję osób wchodzących,
zawierającą w szczególności ich imiona i
nazwiska, stosownie do przewidzianych zasad
ograniczenia
dostępu
do
obiektów
magazynowych.
3.
Rodzaje
obiektów
magazynowych

Przepis dotyczy
zasad
magazynowania
wszystkich
towarów
koncesjonowanych
łącznie ze
strzelecką bronią
palną.

klasyfikuje się w zależności od rodzaju i ilości
przechowywanych
w
nich
materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, a także celu i miejsca ich
przechowywania.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w
porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
określi, w drodze rozporządzenia:
1) klasyfikację
rodzajów
obiektów
magazynowych,
2) wymagania organizacyjne i techniczne
obiektów magazynowych, w których są
przechowywane materiały wybuchowe, broń,
amunicja oraz wyroby i technologia o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w
tym szczegółowe wymogi prowadzenia kart
kwalifikacyjnych obiektu magazynowego,
3) szczegółowe wymagania dla pomieszczeń,
w których są przechowywane materiały
wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i
technologia o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, w tym ich warunki lokalizacyjne i
niezbędne zabezpieczenie techniczne oraz
zabezpieczenie
przed
dostępem
osób
nieuprawnionych
i
kontroli
i
ewidencjonowania dostępu do pomieszczeń
– uwzględniając potrzebę zapewnienia
bezpieczeństwa przechowywanych towarów
oraz ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz
środowiska, w których przechowywane lub
wytwarzane są te towary, zróżnicowanie
rodzajów pomieszczeń, w których mogą być
przechowywane te towary oraz zróżnicowania
zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz
środowiska ze względu na właściwości
przechowywanych towarów.
N

Art. 5b

Państwa członkowskie zapewniają, aby w
przypadkach dotyczących nabycia i sprzedaży
broni palnej, istotnych komponentów lub
amunicji sklasyfikowanych w kategoriach A, B
lub C, na podstawie umów zawieranych na
odległość zdefiniowanych w art. 2 pkt 7
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2011/83/UE, tożsamość, a w wymaganych
przypadkach również pozwolenie nabywcy

T

Art. 32
ust. 1 i Art. 32 ust. 1. Broń i amunicję należy
i
nosić
w
sposób
2 uobia przechowywać
uniemożliwiający dostęp do nich osób
nieuprawnionych.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych,
w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrem właściwym do
(26)
spraw
kultury ,
określi,
w
drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki
przechowywania,
noszenia
oraz
ewidencjonowania broni i amunicji, z
wyłączeniem podmiotów, o których mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2, z uwzględnieniem
zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do
broni i amunicji osobom trzecim.
Art. 60 Art. 60. Sprzedaży materiałów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
dokonuje się na podstawie dokumentu
uprawniającego do nabycia.
Art. 66
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Art. 66. 1. Dopuszcza się przeprowadzanie
transakcji dotyczących obrotu bronią i
amunicją scaloną, o której mowa w art. 3 ust. 1

broni palnej, istotnych komponentów lub
amunicji,
były
weryfikowane
przed
dostarczeniem lub najpóźniej w chwili
dostarczenia ich tej osobie przez:
a) koncesjonowanego lub uprawnionego
sprzedawcę lub pośrednika; lub
b) organ publiczny lub przedstawiciela tego
organu.

pkt 1 lit. a, na podstawie umów zawieranych
na odległość wyłącznie za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej.
2. Strony transakcji, o której mowa w
ust. 1, opatrują dokumenty dotyczące obrotu
bronią i amunicją kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Strony transakcji posługują się
w pełni identyfikowalnym zakończeniem sieci
o stałym adresie IP.
3. Wydanie nabywcy broni i amunicji
nabytej
za
pośrednictwem
sieci
teleinformatycznej jest dopuszczalne po
przedstawieniu
sprzedawcy
dokumentu
uprawniającego do nabycia broni i amunicji do
tej broni oraz zweryfikowaniu przez
sprzedawcę tych dokumentów i tożsamości
nabywcy
na
podstawie
dokumentu
stwierdzającego tożsamość.

N

Art. 12 a ust. 1. Dopuszcza się nabywanie broni
Art. 12 lub
amunicji
przy
użyciu
środków
a uobia porozumiewania się na odległość.
2. Nabywając broń, na której posiadanie
wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do
tej broni w sposób, o którym mowa w ust. 1,
przed wydaniem broni lub amunicji nabywca
dostarcza zbywcy mającemu miejsce stałego
pobytu
lub
siedzibę
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12
ust. 2 - w przypadku gdy nabywca
posiada miejsce stałego pobytu lub
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) uprzednią zgodę przewozową - w
przypadku gdy nabywca posiada miejsce
stałego pobytu lub siedzibę na
terytorium innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, a transakcja dotyczy broni
palnej lub amunicji;
3) upoważnienie władz swojego państwa do
nabycia danego rodzaju oraz liczby
egzemplarzy broni lub sztuk amunicji,
zalegalizowane przez właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
poświadczeniem podpisu umieszczonego
na dokumencie uprawnień osoby
umieszczającej podpis oraz prawdziwości
pieczęci lub stempla, którym opatrzony
jest
dokument
(apostille),
jeżeli
upoważnienie wydane jest przez władze
państwa będącego stroną Konwencji
znoszącej
wymóg
legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze
dnia 5
października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr
112, poz. 938 i 939) - w przypadku gdy
nabywca posiada miejsce stałego pobytu
lub siedzibę na terytorium innego
państwa niż określone w pkt 1 i 2;
4) upoważnienie władz swojego państwa do
nabycia danego rodzaju oraz liczby
egzemplarzy broni, innej niż broń palna,
zalegalizowane przez właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
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poświadczeniem podpisu umieszczonego
na dokumencie uprawnień osoby
umieszczającej podpis oraz prawdziwości
pieczęci lub stempla, którym opatrzony
jest
dokument
(apostille),
jeżeli
upoważnienie wydane jest przez władze
państwa będącego stroną Konwencji
znoszącej
wymóg
legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze
dnia 5
października 1961 r. - w przypadku gdy
nabywca posiada miejsce stałego pobytu
lub siedzibę na terytorium innego niż
Rzeczpospolita
Polska
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2
pkt 2, zbywca wypełnia zgodę przewozową i
przedkłada ją do poświadczenia organowi, o
którym mowa w art. 43 ust. 6.
Art. 13
ust. 2
uobia

Art. 6
ust. 1

1. Bez uszczerbku art. 2 ust. 2, państwa
członkowskie podejmują wszelkie właściwe
środki, aby zakazać nabywania i posiadania
broni palnej, istotnych komponentów i
amunicji sklasyfikowanych w kategorii A.
Państwa członkowskie zapewniają, aby ta
broń palna, istotne komponenty i amunicja,
które w sposób niezgodny z prawem znajdują
się w posiadaniu z naruszeniem tego zakazu,
zostały skonfiskowane.

N

Art. 10
ust. 5
uobia
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Art. 13 ust. 2 Rejestracji dokonuje się na
podstawie dowodu nabycia broni, a w
przypadku broni palnej pozbawionej cech
użytkowych - dodatkowo po przedstawieniu
potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech
użytkowych.
Art. 10 ust. 5 Pozwolenie na broń, o którym
mowa w ust. 1, nie może być wydane, z
zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń
szczególnie niebezpieczną w postaci:
1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do
rażenia celów na odległość;
2) broni
palnej
wytworzonej
lub
przerobionej w sposób pozwalający na
zatajenie jej przeznaczenia, a także broni
imitującej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku
lub przystosowanej do strzelania z
użyciem tłumika huku;
4) broni palnej, której nie można wykryć
przy pomocy urządzeń przeznaczonych
do kontroli osób i bagażu.
6. Zabronione jest posiadanie amunicji
szczególnie niebezpiecznej w postaci:
1) amunicji z pociskami wypełnionymi
materiałami wybuchowymi, zapalającymi
albo innymi substancjami, których
działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz
pocisków do takiej amunicji;
2) amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi
zawierającymi rdzeń wykonany z
materiału twardszego niż stop ołowiu;
3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z
płaszczem lub elementem wiodącym
wykonanym z tworzyw sztucznych, z
wyłączeniem amunicji przeznaczonej do
strzelania z broni gładkolufowej;
4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w
tym także takiej, do której wytworzenia
wykorzystywane są fabrycznie nowe
elementy amunicji, z wyłączeniem
amunicji wytwarzanej na własny użytek
przez osoby posiadające pozwolenie na
broń
myśliwską,
sportową
lub
kolekcjonerską.

Art. 6
ust. 2

Art. 6
ust. 3

2. W
celu
ochrony
bezpieczeństwa
infrastruktury krytycznej, żeglugi handlowej,
konwojów wysokiej wartości oraz ważnych
obiektów, a także w celach obrony
narodowej,
celach
edukacyjnych,
kulturowych, badawczych i historycznych,
oraz bez uszczerbku dla ust. 1, właściwe
organy krajowe mogą wydawać, w
indywidualnych, wyjątkowych i należycie
uzasadnionych przypadkach, pozwolenia na
broń palną, istotne komponenty i amunicję
sklasyfikowane w kategorii A, jeżeli nie jest to
sprzeczne z bezpieczeństwem publicznym lub
porządkiem publicznym.
3. Państwa
członkowskie
mogą
w
szczególnych indywidualnych, wyjątkowych i
należycie
uzasadnionych
przypadkach
zadecydować o wydawaniu kolekcjonerom
pozwoleń na nabycie i posiadanie broni
palnej, istotnych komponentów i amunicji
sklasyfikowanych w kategorii A, pod
warunkiem
spełnienia
rygorystycznych
warunków w zakresie bezpieczeństwa, w tym
wykazania przed właściwymi organami
krajowymi, że podjęto środki w celu
wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla
bezpieczeństwa publicznego lub porządku
publicznego oraz że dana broń palna, dane
istotne komponenty i dana amunicja są
przechowywane w sposób zapewniający
poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do
zagrożeń związanych z nieuprawnionym
dostępem do takich przedmiotów.

N

Art. 29
ust. 2
uobia

T/N

Art. 29 ust. 2 Świadectwo broni na broń
szczególnie niebezpieczną, o której mowa w
art. 10 ust. 5 pkt 1, może być wydane
wyłącznie podmiotom, o których mowa w ust.
1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów,
kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Ustawa o broni i amunicji nie przewiduje
możliwości wydania pozwolenia na broń
dotychczas sklasyfikowaną w kat A –
kolekcjonerom.

Państwa członkowskie zapewniają, aby
kolekcjonerów, którym wydano pozwolenia
zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego
ustępu, można było zidentyfikować w
systemie rejestracji danych, o którym mowa
w art. 4. Tacy uprawnieni kolekcjonerzy są
zobowiązani do prowadzenia ewidencji
obejmującej wszelką posiadaną przez nich
broń palną sklasyfikowaną w kategorii A oraz
zapewnienia właściwym organom krajowym
dostępu do tej ewidencji. Państwa
członkowskie ustanawiają odpowiedni system
monitorowania w odniesieniu do takich
uprawnionych kolekcjonerów, biorąc pod
uwagę wszystkie istotne czynniki.
Art. 6
ust. 4

4. Państwa członkowskie mogą wydawać
pozwolenia sprzedawcom lub pośrednikom,
w ramach ich działalności zawodowej, na
nabycie, wytwarzanie, pozbawianie cech
użytkowych, naprawę, dostawę, transfer i
posiadanie
broni
palnej,
istotnych
komponentów i amunicji sklasyfikowanych w

Przepis
fakultatywny, nie
wymaga
wdrożenia.

W Polsce
kolekcjonerzy
posiadają broń na
podstawie
odpowiedniego
pozwolenia, w
którym wpisane są
wszystkie jednostki
broni, a dane
kolekcjonera i
broni zawiera
system BROŃ
prowadzony przez
Policję.

T

Art. 5
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Art. 5. Wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi,
bronią,
amunicją
oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym jest dozwolone
wyłącznie
po
spełnieniu
warunków
określonych w ustawie.

Ustawa o
wykonywaniu
działalności
gospodarczej dot.
szerszego kręgu
przedsiębiorców
aniżeli tylko ci

kategorii A, pod warunkiem spełnienia
rygorystycznych warunków w zakresie
bezpieczeństwa.

Art. 7
ust. 1
pkt. 1 i
2

Art. 7.
1.
Wykonywanie
działalności
gospodarczej w zakresie:
1)
wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym,
2)
obrotu technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
– wymaga uzyskania koncesji.

Art. 10
ust. 1 i
2

Art. 10. 1. Koncesji udziela się:
1)
przedsiębiorcy,
będącemu
osobą
fizyczną, który:
a)
posiada obywatelstwo:
–
polskie,
–
innego
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia
o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony
umowy
o Europejskim
Obszarze Gospodarczym,
–
innego państwa, jeżeli
otrzymał na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
zezwolenie na pobyt stały
lub zezwolenie na pobyt
rezydenta
długoterminowego
Unii
Europejskiej
albo
na
zasadzie wzajemności, o ile
umowy międzynarodowe
których
Rzeczpospolita
Polska jest stroną nie
stanowią inaczej,
b)
ukończył 21 lat,
c)
posiada
co
najmniej
wykształcenie średnie lub średnie
branżowe,
d)
posiada
przygotowanie
zawodowe do wykonywania lub
kierowania
działalnością
gospodarczą
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,
którego zakres odpowiada co
najmniej zakresowi planowanej
działalności gospodarczej,
e)
ma pełną zdolność do czynności
prawnych,
f)
nie
wykazuje
zaburzeń
psychicznych, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia
1994 r.
o ochronie
zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1878)
oraz
istotnych
zaburzeń
funkcjonowania
psychologicznego,
które
stanowiłyby
przeszkodę
do
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wykonujący
działalność
gospodarczą w
zakresie
wytwarzania i
obrotu strzelecką
bronią palną
sklasyfikowaną w
kategorii A.
W projekcie
ustawy o
wykonywaniu
działalności
gospodarczej (…)
te same
restrykcyjne
regulacje
określające
warunki udzielenia
koncesji obejmują
jednakowo
wszystkich
przedsiębiorców
wytwarzających i
obracających
bronią bez
względu na
kategorię broni.
Przedsiębiorca
posiadający
koncesję na
wytwarzanie
strzeleckiej broni
palnej jest
uprawniony do
pozbawiania tej
broni cech
użytkowych.

wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w
zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami
wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,
g)
nie był skazany prawomocnym
wyrokiem
za
umyślne
przestępstwo
lub
umyślne
przestępstwo skarbowe,
h)
nie jest prowadzone przeciwko
niemu postępowanie w sprawach
o umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
przedsiębiorcy innemu niż osoba
fizyczna, jeżeli co najmniej dwie osoby
będące
członkami
organu
zarządzającego przedsiębiorstwa albo
członek
organu
zarządzającego
przedsiębiorstwa i ustanowiony przez
ten organ do kierowania działalnością
określoną w koncesji prokurent lub
pełnomocnik,
spełniają
warunki
określone w pkt 1, z tym że warunki,
o których mowa w pkt 1 lit. g i h,
dotyczą także wspólników spółki,
członków
organu
zarządzającego,
prokurentów oraz udziałowców lub
akcjonariuszy
posiadających
co
najmniej 20% udziałów lub akcji;
3)
przedsiębiorcy, który:
a)
nie jest wpisany do rejestru
dłużników
niewypłacalnych
Krajowego Rejestru Sądowego
oraz nie jest ujawniony w
Centralnym
Rejestrze
Restrukturyzacji i Upadłości,
b)
spełnia
warunki
techniczne
i organizacyjne
zapewniające
prawidłowe
wykonywanie
działalności gospodarczej objętej
koncesją.
2. Koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
strzelecką
bronią
palną
i istotnymi
komponentami udziela się przedsiębiorcy,
który ponadto spełnia wymagania techniczne
i organizacyjne umożliwiające prowadzenie
ewidencji w Systemie Rejestracji Broni,
o którym mowa w dziale IV, zwanym dalej
„SRB”.
Art. 48
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Art. 48. 1. Broń palna, w tym strzelecka broń
palna,
oraz
wyroby
o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym mogą zostać
pozbawione cech użytkowych.
2. Pozbawienia cech użytkowych
dokonuje przedsiębiorca posiadający koncesję,
której zakres obejmuje wytwarzanie danego
rodzaju broni palnej albo wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a
w przypadku strzeleckiej broni palnej również
podmioty, o których mowa w ust. 3.
3. Pozbawienie cech użytkowych
wymaga potwierdzenia przez uprawniony

Art. 6
ust. 5

5. Państwa członkowskie mogą wydawać T/N
pozwolenia muzeom na nabycie i posiadanie
broni palnej, istotnych komponentów i
amunicji sklasyfikowanych w kategorii A, pod
warunkiem
spełnienia
rygorystycznych
warunków w zakresie bezpieczeństwa.

Art. 6
ust. 6

6. Państwa członkowskie mogą wydawać
pozwolenia strzelcom sportowym na nabycie
i posiadanie samopowtarzalnej broni palnej
sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 lub 7, pod
warunkiem
spełnienia
następujących
warunków:
a) zadowalający wynik oceny odpowiednich
informacji uzyskanych w wyniku stosowania
art. 5 ust. 2;
b) dostarczenie dowodu, że dany strzelec
sportowy aktywnie przygotowuje się do
zawodów lub uczestniczy w zawodach
strzeleckich uznawanych przez uznaną
urzędowo
organizację
strzelectwa
sportowego danego państwa członkowskiego
lub przez ustanowioną na szczeblu
międzynarodowym i uznaną urzędowo
federację strzelectwa sportowego; oraz
c) przedstawienie zaświadczenia z uznanej
urzędowo
organizacji
strzelectwa
sportowego, potwierdzające, że:
(i) strzelec sportowy jest członkiem klubu
strzeleckiego i regularnie uprawia w nim
strzelectwo sportowe co najmniej od 12
miesięcy; oraz
(ii) dana broń palna wypełnia specyfikacje
wymagane dla dyscypliny strzeleckiej uznanej
przez
ustanowioną
na
szczeblu
międzynarodowym i uznaną urzędowo
federację strzelectwa sportowego.

N

podmiot.
Ustawa o broni i amunicji nie przewiduje
możliwości wydawania pozwoleń na broń dla
muzeów.

Art. 10
ust. 3
pkt 4,
uobia

Art. 10 ust. 3 Za ważną przyczynę, o której
mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
4)
udokumentowane
członkostwo
w
stowarzyszeniu
o
charakterze
strzeleckim,
posiadanie
kwalifikacji
sportowych, o których mowa w art. 10b,
oraz licencji właściwego polskiego
związku sportowego - dla pozwolenia na
broń do celów sportowych;

Art. 10
ust. 4
uobia

Art. 10 ust. 4 Pozwolenie na broń, wydane w
celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do
posiadania następujących rodzajów broni i
amunicji do niej:
4) do celów sportowych - broni palnej:
a) bocznego
zapłonu
z
lufami
gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami
gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej
do
strzelania
wyłącznie przy pomocy prochu
czarnego (dymnego);

Art. 15
ust. 4
uobia

Art. 15 ust. 4 Osoba posiadająca pozwolenie
na broń wydane w celu określonym w art. 10
ust. 2 pkt 1 i 2 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

Przepis o
charakterze
fakultatywnym.

W
odniesieniu
do
broni
palnej
sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 państwa
członkowskie, które stosują system wojskowy
oparty na poborze powszechnym i w których
przez 50 ostatnich lat obowiązywał system
transferu wojskowej broni palnej na rzecz
osób opuszczających armię po wypełnieniu
obowiązku wojskowego, mogą wydawać
takim osobom, jako strzelcom sportowym,
pozwolenia na zatrzymanie jednej jednostki
broni
palnej
używanej
w
trakcie
obowiązkowej służby wojskowej. Odpowiedni
organ publiczny przekształca tę broń palną w
samopowtarzalną broń palną i okresowo
sprawdza, czy osoby posługujące się taką
bronią palną nie stanowią zagrożenia dla
bezpieczeństwa publicznego. Zastosowanie
mają przepisy akapitu pierwszego lit. a), b) i
c).
Art. 6
ust. 7

7. Pozwolenia wydane na podstawie
niniejszego artykułu podlegają okresowemu
przeglądowi
w
odstępach
nieprzekraczających pięciu lat.

N
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Ustawa przewiduje
cykliczne
przedstawianie
orzeczeń
lekarskich i
psychologicznych
wyłącznie przez

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.

Art. 7
ust. 1

1. Nie można nabywać broni palnej
sklasyfikowanej w kategorii B na terytorium
Państwa Członkowskiego, chyba że uzyska się
w tym celu stosowne pozwolenie od tego
Państwa Członkowskiego.

N

Art.
37a
ust. 1
uobia

Art. 37 a ust. 1 Osobom deklarującym zakup
broni palnej lub amunicji w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej właściwy
terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na
ich wniosek, poświadcza uprzednią zgodę
przewozową.
2. Uprzednia
zgoda
przewozowa
powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie państwa początkowego i
docelowego transakcji;
2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i
nabywcy broni palnej lub amunicji;
3) siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania
i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub
amunicji;
4) adres, na który broń palna lub amunicja
ma być dostarczona;
5) dane techniczne
pozwalające na
jednoznaczną identyfikację broni palnej
lub amunicji;
6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk
amunicji.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1,
poświadcza uprzednią zgodę przewozową w
terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej
wpływu do tego organu.

Art. 43
ust. 6 i
7
uobia

Art. 43 ust. 6 Cudzoziemcy będący
obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska
państw członkowskich Unii Europejskiej mogą
nabywać
i
wywozić
z
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej broń lub amunicję na
podstawie zgody przewozowej, poświadczonej
przez właściwego ze względu na miejsce
nabycia broni lub amunicji komendanta
wojewódzkiego Policji.
7. Zgoda przewozowa powinna zawierać
w szczególności:
1) wskazanie państwa początkowego i
docelowego transakcji;
2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i
nabywcy broni palnej lub amunicji;

Pozwolenie tego rodzaju nie może zostać
wydane osobie mającej miejsce zamieszkania
w innym Państwie Członkowskim bez
uprzedniej zgody tego państwa.
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osoby posiadające
pozwolenia
wydane w celu
ochrony osobistej
lub ochrony osób i
mienia.
Należy zatem
uzupełnić ją o
przepisy dotyczące
wprowadzenia
takiego obowiązku
dla wszystkich
posiadaczy
pozwoleń oraz
określić
częstotliwość
przeprowadzania
kontroli warunków
przechowywania
broni.

3)

siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania
i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub
amunicji;
4) adres, na który broń palna lub amunicja
ma być dostarczona;
5) dane techniczne
pozwalające na
jednoznaczną identyfikację broni palnej
lub amunicji;
6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk
amunicji;
7) sposób przewozu broni palnej lub
amunicji;
8) datę rozpoczęcia i przewidywaną datę
zakończenia przewozu broni palnej lub
amunicji;
9) wskazanie
uprzedniej
zgody
przewozowej wydanej przez właściwe
władze państwa docelowego transakcji.
Art. 42 Art. 42
ust. 2c i ust. 2c. Cudzoziemiec będący obywatelem
2d
państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
uobia
zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo
stałego pobytu na tym terytorium, może
posiadać broń odpowiadającą celom
łowieckim lub sportowym, a także amunicję do
niej na podstawie Europejskiej karty broni
palnej, wydanej przez właściwe władze tych
państw, jeżeli broń ta jest wpisana do
Europejskiej karty broni palnej i jej posiadanie
nie jest zabronione na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Ust.2d. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust.
2c, w terminie 14 dni od chwili wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje
o przywozie broni palnej na podstawie
Europejskiej karty broni palnej właściwego ze
względu na miejsce pobytu komendanta
wojewódzkiego Policji.
Art. 15 ust. 1 pkt 6 pozwolenia na broń nie
wydaje się osobom nieposiadającym miejsca
stałego pobytu na terytorium RP
Art. 12 Art. 12 ust. 1 Pozwolenie na broń wydawane
ust. 1
jest w drodze decyzji administracyjnej, w
uobia
której określa się cel, w jakim zostało wydane
oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Art. 7
ust. 2

2. Nie można posiadać broni palnej
sklasyfikowanej w kategorii B na terytorium
Państwa Członkowskiego, chyba że to
Państwo Członkowskie wyda w tym celu
stosowne pozwolenie. Jeśli osoba, która
uzyska takie pozwolenie, ma miejsce
zamieszkania
w
innym
Państwie
Członkowskim, to Państwo Członkowskie
zostaje stosownie poinformowane.

N

Art. 7
ust. 3

3. Pozwolenie na nabycie oraz pozwolenie na
posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w
kategorii B może przyjąć formę pojedynczej
decyzji administracyjnej.

N

Art. 7
ust. 4

4. Państwa członkowskie mogą rozważyć T/N Art. 9
wydanie osobom, które spełniają wymogi
ust. 6
konieczne do wydania pozwolenia na broń
uobia
palną,
wieloletniego
zezwolenia
na
nabywanie i posiadanie wszelkiej broni
wymagającej pozwolenia, bez uszczerbku dla:
a) obowiązku informowania właściwych
organów o transferach;
b) okresowej weryfikacji spełniania przez te
osoby wymogów; oraz
c) maksymalnych limitów posiadanej broni
przewidzianych w prawie krajowym.
Pozwolenie na posiadanie broni palnej
podlega okresowemu przeglądowi w
odstępach nieprzekraczających pięciu lat.
Pozwolenie może zostać odnowione lub
przedłużone, jeżeli warunki, na podstawie
których zostało wydane, są nadal spełniane.
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Art. 9 ust. 6 Pozwolenie na broń, karta
rejestracyjna broni palnej pozbawionej cech
użytkowych oraz karta rejestracyjna broni
pneumatycznej są wydawane na czas
nieokreślony.

Przepis o
charakterze
fakultatywnym.
W chwili obecnej
wszystkie
pozwolenia na
broń są
bezterminowe.
Weryfikacji
podlegają jedynie
osoby posiadające
pozwolenie
wydane w celu
ochrony osobistej
oraz ochrony osób
i mienia – mają
obowiązek raz na 5
lat przedstawić
orzeczenia

lekarskie i
psychologiczne.

Art. 7
ust. 4a

Art. 8
ust. 1

4a. Państwa członkowskie mogą podjąć T/N
decyzję o potwierdzeniu, odnowieniu lub
przedłużeniu pozwoleń na samopowtarzalną
broń palną sklasyfikowaną w kategorii A pkt
6, 7 lub 8 w odniesieniu do broni palnej, która
była sklasyfikowana w kategorii B, oraz
nabytą w sposób zgodny z prawem i
zarejestrowaną przed dniem 13 czerwca
2017 r.,
z
zastrzeżeniem
pozostałych
warunków
określonych
w
niniejszej
dyrektywie. Ponadto państwa członkowskie
mogą zezwolić na nabycie takiej broni palnej
przez inne osoby uprawnione przez państwa
członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą,
zmienioną
dyrektywą
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/853.
1. Nie jest dozwolone posiadanie broni palnej T
sklasyfikowanej w kategorii C, chyba że jej
posiadanie zostało ujęte w oświadczeniu
przekazanym
władzom
Państwa
Członkowskiego, w którym znajduje się ta
broń palna.

Przepis o
charakterze
fakultatywnym.

Cytowany wyżej art. 10 ustawy o broni i
amunicji.

Państwa
Członkowskie
przewidują
obowiązkowe
oświadczenie
dotyczące
wszelkiej broni palnej sklasyfikowanej w
kategorii C, która znajduje się obecnie na ich
terytorium, a nie została uprzednio określona
w oświadczeniu, w ciągu roku od wejścia w
życie
przepisów
prawa
krajowego
transponujących niniejszą dyrektywę.
Art. 8
ust. 2

2. Każdy sprzedawca lub osoba prywatna
informuje organy Państwa Członkowskiego o
każdym fakcie dysponowania lub przekazania
broni palnej sklasyfikowanej w kategorii C,
który ma miejsce na jego terytorium, podając
dane szczegółowe, za pomocą których można
zidentyfikować broń palną oraz osobę ją
nabywającą. Jeśli nabywca takiej broni palnej
ma miejsce zamieszkania w innym Państwie
Członkowskim, nabywca broni oraz Państwo
Członkowskie, na którego terytorium
transakcja
miała
miejsce,
informują
zainteresowane Państwo Członkowskie o
nabyciu broni.

T

Art. 98, Cytowane wyżej art. 98, 102, 103, 104, 105 i
102,
106
103,
104,
105 i
106

N

Art. 13
uobia
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Art. 13. 1. Nabywca broni jest obowiązany
zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia.
Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o
której mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11.
2. Rejestracji dokonuje się na podstawie
dowodu nabycia broni, a w przypadku broni
palnej pozbawionej cech użytkowych dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia
pozbawienia broni palnej cech użytkowych.
3. Rejestracji broni dokonują organy
właściwe do wydawania pozwoleń na broń,
karty rejestracyjnej broni palnej pozbawionej
cech użytkowych oraz karty rejestracyjnej
broni pneumatycznej, o których mowa w art. 9
ust. 1-4.
4. Zarejestrowanie broni wymagającej
pozwolenia potwierdza się w legitymacji
posiadacza broni albo w świadectwie broni.
5. Zarejestrowanie
broni
palnej
pozbawionej cech użytkowych oraz broni

Broń
sklasyfikowana w
kat. C z wyjątkiem
strzeleckiej broni
palnej
pozbawionej cech
użytkowych jest
sklasyfikowana w
kat. B, na
posiadanie której
jest wymagane
pozwolenie. Broń
pcu jest objęta
wymogiem
rejestracji.
Strzelecka broń
palna kat. C
włącznie z bronią
palną pozbawioną
cech użytkowych
podlega rejestracji
i śledzeniu w
Systemie
Rejestracji broni.
Przepisy uobia
wymagają zmiany
w powyższym
zakresie.
Obowiązkiem
rejestracji np.
zbiorczej bez
wydawania kart
rejestracyjnych
należy objąć
również nabywców
broni pcu, nabytej
w celu dalszej
odsprzedaży, oraz
wprowadzić
obowiązek
zgłoszenia zbycia
tej broni
nabywcom z
innych państw

Art. 8
ust. 3

Art. 9
ust. 1

Art. 9
ust. 2

3. Jeżeli państwo członkowskie zakazuje
nabywania i posiadania na swoim terytorium
broni palnej sklasyfikowanej w kategoriach B
lub C lub uzależnia jej nabycie i posiadanie od
uzyskania pozwolenia, informuje o tym
pozostałe państwa członkowskie, które
umieszczają wyraźne oświadczenie na ten
temat w każdej wydawanej przez siebie
europejskiej karcie broni palnej dla tej broni,
zgodnie z art. 12 ust. 2.
1. Zezwala się na przekazywanie broni palnej
sklasyfikowanej w kategoriach A, B lub C
osobie, która nie ma miejsca zamieszkania w
danym Państwie Członkowskim, jeśli jest ono
zgodne z wymogami przewidzianymi w art. 6,
7 i 8:
– w przypadku gdy zgodnie z art. 11, nabywca
uzyskał pozwolenie na dokonanie transferu
do państwa jego zamieszkania,
– w przypadku gdy nabywca przedkłada
pisemne oświadczenie poświadczające i
uzasadniające jego zamiar posiadania broni
palnej w Państwie Członkowskim, w którym
ta broń palna została nabyta pod warunkiem,
że spełnia on warunki prawne posiadania w
tym Państwie Członkowskim.

N

Art. 8a
uobia

N

Art. 43
ust. 7 i
art. 42
ust. 2c
uobia

2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na T/N
czasowe przekazanie broni palnej, zgodnie z
ustanowionymi przez nie procedurami.

pneumatycznej potwierdza się w karcie
rejestracyjnej broni, która jest wydawana
posiadaczowi broni.
6. Zarejestrowanie
broni
palnej
pozbawionej cech użytkowych nie może
nastąpić na rzecz osoby, która nie ma
ukończonych 18 lat.
7. Broń pneumatyczna nie może być
zarejestrowana na rzecz osoby, która:
1) nie ma ukończonych 18 lat;
2) nie przedstawi:
a) orzeczeń, o których mowa w art. 15
ust. 3,
b) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego stwierdzającej, że nie była
ona
skazana
prawomocnym
orzeczeniem sądu za przestępstwo
przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu.
8. W przypadku niespełnienia wymogów,
o których mowa w ust. 6 lub 7, właściwy organ
wydaje decyzję administracyjną o odmowie
zarejestrowania broni palnej pozbawionej cech
użytkowych albo broni pneumatycznej.
9. W przypadku wydania
decyzji
administracyjnej o odmowie zarejestrowania
broni palnej pozbawionej cech użytkowych
albo broni pneumatycznej Policja, a w
przypadku
żołnierzy
zawodowych
Żandarmeria
Wojskowa,
może
za
pokwitowaniem przyjąć tę broń do depozytu.
Koszty związane z deponowaniem broni ponosi
osoba zgłaszająca broń do rejestracji. Przepis
art. 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 8a. Komendant Główny Policji informuje
właściwe władze innych państw członkowskich
Unii Europejskiej o rodzajach broni palnej,
której:
1) posiadanie
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane
albo możliwe na podstawie pozwolenia;
2) przywóz na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie wymaga uzyskania zaświadczenia
konsula Rzeczypospolitej Polskiej
Cytowane wyżej art. 43 ust. 7 i art. 42 ust. 2c.

członkowskich UE.
Przepisy te byłyby
mniej dolegliwe niż
objęcie
obracających
bronią pcu
wymogiem
uzyskania koncesji.

Przepis o
charakterze
fakultatywnym.

44

Art. 10
ust. 1

1. Zasady dotyczące nabywania i posiadania
amunicji muszą być takie same jak zasady
dotyczące posiadania broni palnej, do której
przeznaczona jest ta amunicja.

T

Art. 9
ust. 1
uobi a

Na nabycie mechanizmów ładujących do
samopowtarzalnej broni palnej centralnego
zapłonu, które mogą pomieścić ponad 20
nabojów lub ponad 10 nabojów w przypadku
długiej broni palnej, zezwala się jedynie
osobom, którym wydano pozwolenie na
podstawie art. 6 lub pozwolenie, które
zostało potwierdzone, odnowione lub
przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a.

Art. 10
ust. 2

2. Sprzedawcy i pośrednicy mogą odmówić T
zawarcia jakiejkolwiek transakcji nabycia
amunicji scalonej lub komponentów amunicji,
jeśli mają uzasadnione podejrzenia co do
takiej transakcji z uwagi na jej charakter lub
wielkość, oraz zgłaszają każdą próbę
dokonania takiej transakcji właściwym
organom.

Art.
10a
ust. 1

1. Państwa członkowskie podejmują środki
w celu zapewnienia, aby urządzenia z
uchwytem na nabój, które są przeznaczone
wyłącznie do strzelania ślepymi nabojami, do
wystrzeliwania substancji drażniących i
innych substancji czynnych lub do strzelania
pirotechnicznymi nabojami sygnalizacyjnymi,
nie mogły być przerobione w celu miotania
śrutu, kuli lub pocisku w wyniku działania
palnego materiału miotającego.

Art. 9 ust. 1 Broń palną i amunicję do tej broni,
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w
art. 11, można posiadać na podstawie
pozwolenia na broń wydanego przez
właściwego ze względu na miejsce stałego
pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę
zainteresowanego podmiotu komendanta
wojewódzkiego Policji, a w przypadku
żołnierzy zawodowych - na podstawie
pozwolenia wydanego przez właściwego
komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Brak regulacji ograniczających pojemność
magazynków.

Art. 35

N

Art. 6
uobia

1

Art. 35. 1. Transakcje dotyczące wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
które nie naruszają przepisów ustawy,
ale wzbudzają wątpliwości co do możliwości
stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku
publicznego,
przedsiębiorca
zgłasza
Komendantowi Głównemu Policji.
2. W przypadku odmowy zawarcia transakcji, o
której mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonuje
zgłoszenia nie później niż następnego dnia
roboczego po odmowie zawarcia transakcji.
3. Informacje dotyczące transakcji, o których
mowa w ust. 1, przetwarza się na zasadach
określonych w art. 14 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z
1)
późn. zm. ). W razie potrzeby Komendant
Główny Policji bezzwłocznie przekazuje
informacje o takich transakcjach Szefowi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4. Komendant Główny Policji podaje do
publicznej wiadomości, w tym udostępnia
w Biuletynie Informacji Publicznej, numer
telefonu oraz adres poczty elektronicznej, na
które zgłasza się transakcje oraz odmowy
transakcji, o których mowa w ust. 1.
5. Zgłaszanie transakcji i odmów zawarcia
transakcji, o których mowa w ust. 1,
dotyczących
strzeleckiej
broni
palnej
i istotnych komponentów, może odbywać się
za pośrednictwem SRB.
Art. 6. 1. Zabronione
jest
dokonywanie
przeróbek broni zmieniających jej rodzaj,
kaliber lub przeznaczenie, a w szczególności
przerabianie broni przystosowanej wyłącznie
do amunicji wypełnionej chemicznymi
środkami obezwładniającymi lub do amunicji
ślepej, dostosowujące ją do wystrzelenia
pocisku z lufy albo z elementu zastępującego
lufę w wyniku działania sprężonych gazów
powstających na skutek spalania materiału

Ustawa o broni i
amunicji musi
zawierać przepisy
dot zakazu co do
zasady posiadania
broni z
magazynkiem o
wskazanej
pojemności i
dopuszczać
możliwość
wydania
pozwolenia na
broń z takim
magazynkiem w
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach.
Przedsiębiorca
koncesjonowany
działa w granicach
prawa i w zakresie
udzielonej
koncesji. Ustawa
określa podmioty
uprawnione do
nabycia broni i
amunicji do niej.
Transakcje zgodne
z prawem, ale
wzbudzające
podejrzenia, co do
możliwości
stwarzania
zagrożenia
bezpieczeństwa
mogą być
zgłaszane do KGP.

W ustawie o
wykonywaniu
działalności
przerabianie broni
jest uznawane za
jej wytwarzanie,
wymaga uzyskania
koncesji i podlega
wszelkim
restrykcjom

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405
oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077 i 2102.
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miotającego.
ustawy włącznie z
2. Przeróbki broni, o których mowa w obowiązkiem
ust. 1, uważa się za wyrób broni.
ewidencjonowania
w SRB.
Art.
10a
ust. 2

2. Państwa członkowskie klasyfikują jako
broń palną urządzenia z uchwytem na nabój,
które są przeznaczone wyłącznie do strzelania
ślepymi nabojami, do wystrzeliwania
substancji drażniących i innych substancji
czynnych lub do strzelania pirotechnicznymi
nabojami sygnalizacyjnymi i które mogą być
przerobione w celu miotania śrutu, kuli lub
pocisku w wyniku działania palnego materiału
miotającego.

T

Art. 3
ust. 1
pkt 10

N

Art.
10a
ust. 3

Art.
10b
ust. 1

3. Komisja przyjmuje akty wykonawcze
określające specyfikacje techniczne dotyczące
broni alarmowej i sygnałowej wytworzonej w
Unii lub przywiezionej do Unii począwszy od
dnia 14 września 2018 r. w celu zapewnienia,
aby nie było możliwe przerabianie jej w celu
miotania śrutu, kuli lub pocisku w wyniku
działania palnego materiału miotającego. Te
akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 13b ust. 2. Komisja przyjmuje pierwszy
taki akt wykonawczy do dnia 14 września
2018 r.
1. Państwa
członkowskie
zapewniają
weryfikację pozbawiania broni palnej cech
użytkowych przez właściwy organ w celu
zapewnienia, aby w wyniku modyfikacji
dokonanych w broni palnej wszystkie jej
istotne
komponenty
zostały
trwale
pozbawione możliwości funkcjonowania i aby
niemożliwe było ich usunięcie, zastąpienie
lub modyfikacja, w sposób, który pozwalałby
na przywrócenie w jakikolwiek sposób cech
użytkowych
broni
palnej.
Państwa
członkowskie zapewniają, w ramach tej
weryfikacji, wydanie świadectwa z zapisem
poświadczającym, że broń palna została
pozbawiona
cech
użytkowych,
oraz
naniesienie w tym celu na broni palnej

Art. 3
ust. 1
pkt 3

10) strzelecka broń palna – jest to przenośna
broń palna wyposażona w lufę, która jest
przeznaczona do miotania pocisku lub może
zostać przerobiona tak, aby miotała pocisk w
wyniku
działania
energii
produktów
uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku
miotającego, o najmniejszej średnicy części
prowadzącej przewodu lufy poniżej 20 mm, z
wyjątkiem granatników i broni sygnałowej,
przy czym przedmiot uznaje się za możliwy do
przerobienia w celu miotania pocisku w
wyniku
działania
energii
produktów
uzyskanych z reakcji chemicznej ładunku
miotającego, jeżeli ma wygląd broni palnej
oraz ze względu na swoją budowę lub
materiał, z którego jest wykonany, może
zostać przerobiony w tym celu;

Art. 4
ust. 1
pkt 1
uobia

Art. 4 ust. 1 Ilekroć w ustawie jest mowa o
broni, należy przez to rozumieć:
1) broń palną, w tym broń bojową,
myśliwską, sportową, gazową, alarmową
i sygnałową;
Nie wymaga transpozycji. Przepis skierowany
do Komisji Europejskiej.

Art. 50

Art. 50. 1. Strzelecką broń palną uznaje się za
pozbawioną
cech
użytkowych,
jeżeli
uprawniony
podmiot
zweryfikował
i
poświadczył zgodność pozbawienia cech
użytkowych danej broni z wymogami
rozporządzenia
2015/2403,
wydając
świadectwo pozbawienia cech użytkowych
zgodne ze wzorem określonym w załączniku III
do tego rozporządzenia oraz oznakował broń
pozbawioną cech użytkowych.
2. Podmiotami uprawnionymi do
weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń
palna została pozbawiona cech użytkowych
oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej
pozbawionej cech użytkowych mogą być
podmioty posiadające potencjał naukowy i

N

T

3) broń palna – jest to broń, w której do
miotania pocisku lub substancji drażniących,
innych substancji aktywnych lub nabojów
pirotechnicznych lub do wytwarzania efektów
dźwiękowo¬ wizualnych jest wykorzystywana
energia produktów powstałych w wyniku
reakcji chemicznej ładunku miotającego;
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wyraźnie widocznego oznakowania.

techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w
zakresie zasad budowy i eksploatacji broni
palnej.
3. Weryfikacja zgodności pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych jest
odpłatna. Opłata za dokonanie weryfikacji
wynosi nie więcej niż 1/10 przeciętnego
wynagrodzenia.
Art. 51

Art.
10b
ust. 2

Art.
10b
ust. 3

2. Komisja przyjmuje akty wykonawcze N
ustanawiające normy i techniki pozbawiania
broni palnej cech użytkowych w celu
zapewnienia,
aby
wszystkie
istotne
komponenty broni palnej zostały trwale
pozbawione możliwości funkcjonowania i
niemożliwe było ich usunięcie, zastąpienie
lub modyfikacja, w sposób, który pozwalałby
na przywrócenie w jakikolwiek sposób cech
użytkowych
broni
palnej.
Te
akty
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z
procedurą sprawdzającą, o której mowa w
art. 13b ust. 2.
3. Akty wykonawcze, o których mowa w N
ust. 2, nie mają zastosowania do broni palnej
pozbawionej cech użytkowych przed datą
rozpoczęcia
stosowania
tych
aktów
wykonawczych, chyba że ta broń palna jest

Art. 51. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
określi, w drodze rozporządzenia:
1)
podmioty uprawnione do weryfikacji i
poświadczenia, że strzelecka broń palna
została pozbawiona cech użytkowych
oraz do oznakowania strzeleckiej broni
palnej pozbawionej cech użytkowych,
2)
tryb postępowania ze strzelecką bronią
palną przekazaną w celu pozbawienia
cech użytkowych,
3)
tryb postępowania ze strzelecką bronią
palną
przekazaną
w celu
przeprowadzenia weryfikacji zgodności
pozbawienia broni cech użytkowych ze
specyfikacjami technicznymi,
4)
tryb
i formę
oznakowania
i poświadczenia
pozbawienia
strzeleckiej
broni
palnej
cech
użytkowych oraz indywidualny znak
graficzny
identyfikujący
podmiot
poświadczający właściwe pozbawienie
cech użytkowych,
5)
wysokość opłaty za weryfikację
zgodności pozbawienia strzeleckiej
broni palnej cech użytkowych
– mając na względzie potencjał naukowobadawczy podmiotów uprawnionych dający
gwarancję należytego wykonywania zleconych
czynności,
sprawne
przeprowadzanie
procedury pozbawiania broni cech użytkowych
i jej rzetelne dokumentowanie, adekwatność
opłaty do kosztów dokonanej weryfikacji oraz
rozdzielenie zadań i osób
wykonujących
pozbawianie broni palnej cech użytkowych od
zadań związanych z weryfikacją sposobu
pozbawienia cech użytkowych.
Nie wymaga transpozycji. Przepis skierowany
do Komisji Europejskiej.

Nie wymaga transpozycji, jw.
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przedmiotem transferu do innego państwa
członkowskiego lub jest wprowadzona do
obrotu po tej dacie.

Art.
10b
ust. 4

4. Państwa członkowskie mogą powiadomić N
Komisję w ciągu dwóch miesięcy po dniu
13 czerwca 2017 r. o swoich krajowych
normach i technikach pozbawiania broni
palnej cech użytkowych stosowanych przed
dniem
8 kwietnia
2016 r.,
wraz
z
uzasadnieniem, z jakich powodów poziom
bezpieczeństwa zapewniany przez te krajowe
normy i techniki pozbawiania broni palnej
cech użytkowych jest równoważny z
poziomem zapewnianych przez normy i
techniki pozbawiania broni palnej cech
użytkowych określone w załączniku I do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/2403 mającego zastosowanie w dniu 8
kwietnia 2016 r.

Nie wymaga transpozycji.

Art.
10b
ust. 5

5. Gdy państwa członkowskie powiadomią N
Komisję zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu,
Komisja może najpóźniej w terminie 12
miesięcy po tym powiadomieniu przyjąć akty
wykonawcze, w których decyduje, czy
krajowe normy i techniki pozbawiania broni
palnej cech użytkowych, których dotyczy
powiadomienie, zapewniają pozbawienie
broni palnej cech użytkowych z zachowaniem
poziomu bezpieczeństwa równoważnego
poziomowi zapewnionemu przez specyfikacje
techniczne pozbawiania broni palnej cech
użytkowych określone w załączniku I do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/2403 mającym zastosowanie w dniu 8
kwietnia 2016 r. Te akty wykonawcze
przyjmuje się zgodnie z procedurą
sprawdzającą, o której mowa w art. 13b
ust. 2.

Nie wymaga transpozycji.

Art.
10b
ust. 6

6. Do dnia rozpoczęcia stosowania aktów
wykonawczych, o których mowa w ust. 5,
każda broń palna pozbawiona cech
użytkowych zgodnie z krajowymi normami i
technikami pozbawiania broni palnej cech
użytkowych stosowanymi przed dniem 8
kwietnia 2016 r., gdy jest ona przedmiotem
transferu do innego państwa członkowskiego
lub jest wprowadzana do obrotu, musi być
zgodna ze specyfikacjami technicznymi
pozbawiania broni palnej cech użytkowych
określonymi w załączniku I do rozporządzenia
wykonawczego (UE) 2015/2403.

Przepis nie wymaga transpozycji.

N
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Rozporządzenie
(UE) 2015/2403
obowiązuje
bezpośrednio.
Podmioty
uprawnione do
weryfikacji i
poświadczania,
pozbawienia
strzeleckiej broni
palnej cech
użytkowych oraz
wydawania
świadectw
pozbawienia broni
cech użytkowych
zostaną określone
w przepisach
wykonawczych do
ustawy (art. 52).
Do czasu wydania
przepisów
strzelecka broń
palna pozbawiona

Art.
10b
ust. 7

Art. 11
ust. 1 i
2

7. Broń palną pozbawioną cech użytkowych T/N
przed dniem 8 kwietnia 2016 r. zgodnie z
krajowymi
normami
i
technikami
pozbawiania broni palnej cech użytkowych,
co do których uznano, że zapewniają one
poziom
bezpieczeństwa
równoważny
poziomowi zapewnianemu przez specyfikacje
techniczne pozbawiania broni palnej cech
użytkowych określone w załączniku I do
rozporządzeniu
wykonawczym
(UE)
2015/2403 mającym zastosowanie w dniu 8
kwietnia 2016 r., uznaje się za broń palną
pozbawioną cech użytkowych, w tym również
w przypadku, gdy jest ona przedmiotem
transferu do innego państwa członkowskiego
lub jest wprowadzana do obrotu po dniu
rozpoczęcia
stosowania
aktów
wykonawczych, o których mowa w ust. 5.
1. Bez uszczerbku dla art. 12, broń palna T
może być przedmiotem transferu z jednego
państwa członkowskiego do innego państwa
członkowskiego
wyłącznie
zgodnie
z
procedurą przewidzianą w niniejszym
artykule. Procedura ta ma zastosowanie
również do transferu broni palnej w wyniku
sprzedaży na podstawie umowy zawartej na
odległość w rozumieniu art. 2 pkt 7
dyrektywy 2011/83/UE.

2. W przypadku gdy broń palna ma zostać
przewieziona
do
innego
Państwa
Członkowskiego, zainteresowana osoba,
przed dokonaniem transferu, przedstawia
następujące dane szczegółowe Państwu
Członkowskiemu, w którym znajduje się taka
broń palna:
– nazwiska i adresy osób: sprzedającej lub
przekazującej broń palną oraz kupującej lub
nabywającej ją lub, gdzie stosowne,
właściciela,
– adres, na który broń palna ma być wysłana
lub transportowana,
– liczba sztuk broni palnej przeznaczonej do
wysyłki lub transportu,
–
dane
szczegółowe
umożliwiające
identyfikację broni palnej oraz wskazanie, że
ta broń palna poddana została kontroli
zgodnie z Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r.
dotyczącą wzajemnego uznawania znaków
próbnych na broni strzeleckiej,

cech użytkowych
nie może być
transferowana do
innych państw
członkowskich UE.
Brak przepisów
krajowych
zapewniających
pozbawienie
strzeleckiej broni
palnej cech
użytkowych w
sposób
równoważny do
wymogów
rozporządzenia UE
2015/2403 .

Art. 66

Art. 66. 1. Dopuszcza się przeprowadzanie
transakcji dotyczących obrotu bronią i
amunicją scaloną, o której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 lit. a, na podstawie umów zawieranych
na odległość wyłącznie za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej.
2. Strony transakcji, o której mowa w
ust. 1, opatrują dokumenty dotyczące obrotu
bronią i amunicją kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Strony transakcji posługują się
w pełni identyfikowalnym zakończeniem sieci
o stałym adresie IP.
3. Wydanie nabywcy broni i amunicji nabytej
za pośrednictwem sieci teleinformatycznej jest
dopuszczalne po przedstawieniu sprzedawcy
dokumentu uprawniającego do nabycia broni i
amunicji do tej broni oraz zweryfikowaniu
przez sprzedawcę tych dokumentów i
tożsamości nabywcy na podstawie dokumentu
stwierdzającego tożsamość.

Art. 69

Art. 69. Przemieszczanie strzeleckiej broni
palnej przez przedsiębiorcę w ramach
wykonywanej działalności gospodarczej:
1) na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej – jako państwa docelowego transakcji
z państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa trzeciego traktowanego na równi
z tymi państwami na podstawie umowy Rady
Unii Europejskiej z państwami trzecimi w
sprawie
włączenia
tych
państw
we
wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój
dorobku Schengen,
2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– jako państwa początkowego Unii
Europejskiej transakcji do innego państwa
członkowskiego,
3) z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej początkowego transakcji lub przez
kolejne
państwa
członkowskie,
przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego
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– środek transferu,
– datę wysyłki i przewidywaną datę przybycia
przesyłki.

państwa członkowskiego Unii Europejskiej
– wymaga poświadczonej zgody przewozowej,
urzędowo poświadczonej kopii uprzedniej
zgody
przewozowej
lub
urzędowo
poświadczonej kopii decyzji o zwolnieniu z
obowiązku każdorazowego poświadczania
zgód przewozowych, zwanej dalej „decyzją o
zwolnieniu” – w przypadku jej wydania.

Informacje określone w dwóch powyższych
tiret, nie muszą być przedstawione w
przypadku gdy transfer ma miejsce między
pośrednikami.
Państwo Członkowskie bada warunki, na
jakich ma zostać dokonany transfer, w
szczególności
w
odniesieniu
do
bezpieczeństwa.
W przypadku gdy Państwo Członkowskie
zezwala na taki transfer, wydaje ono licencję
uwzględniającą wszystkie dane szczegółowe
określone w akapicie pierwszym. Licencja
taka towarzyszy broni palnej do chwili jej
dostarczenia do miejsca przeznaczenia.
Licencja ta jest przedstawiana na każde
żądanie władz Państw Członkowskich.

Art. 70

Art. 71
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Art. 70. Przepisy dotyczące przemieszczania
strzeleckiej broni palnej stosuje się do
przemieszczania nieumieszczonych w broni
istotnych komponentów oraz amunicji do
strzeleckiej broni palnej.
Art. 71. 1. W przypadku
przemieszczania
strzeleckiej
broni
palnej
z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa
początkowego transakcji, poświadczenia zgody
przewozowej
dokonuje,
z zastrzeżeniem
art. 74 ust. 1, komendant wojewódzki Policji
właściwy ze względu na siedzibę zbywcy
strzeleckiej broni palnej.
2. Zgoda przewozowa zawiera:
1)
wskazanie państwa początkowego
i docelowego transakcji;
2)
firmę, nazwę lub imię i nazwisko
zbywcy i nabywcy strzeleckiej broni
palnej;
3)
siedzibę i jej adres lub adres miejsca
stałego pobytu zbywcy i nabywcy
strzeleckiej broni palnej;
4)
adres, na który strzelecka broń palna
ma być dostarczona;
5)
dane techniczne pozwalające na
jednoznaczną identyfikację strzeleckiej
broni palnej, istotnych komponentów
albo amunicji;
6)
informację, czy strzelecka broń palna
została poddana kontroli zgodnie z
Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. o
wzajemnym uznawaniu oznakowania
broni krótkiej;
7)
środek transportu;
8)
datę wysyłki oraz przewidywaną datę
przybycia;
9)
datę ważności zgody przewozowej;
10)
liczbę jednostek strzeleckiej broni
palnej i liczbę istotnych komponentów
lub ilość amunicji;
11)
wskazanie
uprzedniej
zgody
przewozowej wydanej przez właściwe
władze państwa docelowego transakcji
oraz decyzji o zwolnieniu – w przypadku
jej wydania;
12)
wskazanie osoby przekazującej i
przyjmującej broń;
13)
oświadczenie, że nie są mu znane
specjalne warunki lub ograniczenia
dotyczące dalszej sprzedaży towarów
wymienionych w dokumencie.
3. Przedsiębiorca
ubiegający
się
o poświadczenie
zgody
przewozowej
przedkłada organowi kopię uprzedniej zgody
przewozowej albo kopię innego dokumentu,
wydanego przez właściwy organ państwa

docelowego
transakcji,
zawierającego
informację
o przyczynach
niewydania
uprzedniej zgody przewozowej.
4. Organ poświadcza zgodę przewozową
w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania.
Art. 72
Art. 72. 1. Komendant wojewódzki Policji
odmawia poświadczenia zgody przewozowej
z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 2, i może odmówić poświadczenia zgody
przewozowej:
1)
z przyczyn, o których mowa w art. 24
ust. 2;
2)
gdy przedstawiony dokument nie
spełnia
wymogów
formalnych
określonych w przepisach prawa lub
jest wypełniony nieprawidłowo;
3)
gdy do transakcji dołączono uprzednią
zgodę
przewozową
państwa
docelowego transakcji, której termin
ważności upłynął, lub przekroczono
limit ilości broni lub amunicji w niej
określony.
2. Odmowa
poświadczenia
zgody
przewozowej następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
3. Od decyzji o odmowie poświadczenia
zgody przewozowej przysługuje odwołanie do
organu koncesyjnego.
Art. 73

Art. 73. 1. Komendant wojewódzki Policji, po
poświadczeniu
zgody
przewozowej,
bezzwłocznie przesyła kopię tej zgody do
Komendanta
Głównego
Policji,
który
przekazuje ją właściwym władzom państwa
docelowego transakcji i państw, przez których
terytorium będzie przemieszczana strzelecka
broń palna, oraz Komendantowi Głównemu
Straży Granicznej.
2. Po
poświadczeniu
zgody
przewozowej komendant wojewódzki Policji
może przeprowadzić kontrolę zgodności
informacji zawartych w zgodzie przewozowej
ze strzelecką bronią palną przemieszczaną
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 78

Art. 78. 1. W przypadku
przemieszczania
strzeleckiej broni palnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa
docelowego
transakcji,
poświadczenia
uprzedniej zgody przewozowej dokonuje
komendant wojewódzki Policji właściwy ze
względu na siedzibę nabywcy strzeleckiej broni
palnej w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania.
2. Uprzednia
zgoda
przewozowa
zawiera w szczególności dane, o których mowa
w art. 71 ust. 2 pkt 1–6 i 13.

Art. 79

Art. 79. 1. Komendant wojewódzki Policji
odmawia poświadczenia uprzedniej zgody
przewozowej z przyczyn, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 2, i może odmówić
poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej:
1)
z przyczyn, o których mowa w art. 24
ust. 2;
2)
gdy wnioskodawca nie posiada
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uprawnień do obrotu danym rodzajem
broni lub amunicji;
3)
gdy przedstawiony dokument nie
spełnia
wymogów
formalnych
określonych w przepisach prawa lub
jest wypełniony nieprawidłowo.
2. Odmowa poświadczenia uprzedniej
zgody przewozowej następuje w drodze
decyzji administracyjnej.
3. Od decyzji o odmowie poświadczenia
uprzedniej zgody przewozowej przysługuje
odwołanie do organu koncesyjnego.

Art. 82

Art. 82. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgody
przewozowej i wzór uprzedniej zgody
przewozowej, mając na względzie, aby
umożliwiały one jednoznaczną identyfikację
strzeleckiej
broni
palnej,
istotnych
komponentów i amunicji do strzeleckiej broni
palnej oraz stron transakcji, a także zawierały
miejsca przeznaczone na dokonywanie
poświadczenia
oraz
oświadczenia,
że
przedsiębiorcy nie są znane specjalne warunki
lub ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży
towarów.

Art. 81

Art. 81. 1. W przypadku gdy przemieszczanie
strzeleckiej broni palnej jest realizowane za
pośrednictwem podmiotów wykonujących
działalność
gospodarczą
w
zakresie
przewożenia
i
doręczania
przesyłek,
przedsiębiorca
wykonujący
działalność
gospodarczą określoną w koncesji, który
dokonał zlecenia przewozu, jest obowiązany
przekazać dokonującemu przewozu urzędowo
poświadczoną kopię zgody przewozowej lub
decyzji o zwolnieniu – w przypadku jej wydania
oraz urzędowo poświadczoną kopię uprzedniej
zgody przewozowej.
2.
Podmiot
wykonujący
działalność
gospodarczą w zakresie przewożenia i
doręczania przesyłek, który otrzymał zlecenie
przewozu strzeleckiej broni palnej, jest
obowiązany do posiadania dokumentów, o
których mowa w ust. 1.

N

Art. 12 Art. 12a. Dopuszcza się nabywanie broni lub
a uobia amunicji przy użyciu środków porozumiewania
się na odległość.
2. Nabywając broń, na której posiadanie
wymagane jest pozwolenie, lub amunicję do
tej broni w sposób, o którym mowa w ust. 1,
przed wydaniem broni lub amunicji nabywca
dostarcza zbywcy mającemu miejsce stałego
pobytu
lub
siedzibę
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12
ust. 2 - w przypadku gdy nabywca
posiada miejsce stałego pobytu lub
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siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) uprzednią zgodę przewozową - w
przypadku gdy nabywca posiada miejsce
stałego pobytu lub siedzibę na
terytorium innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, a transakcja dotyczy broni
palnej lub amunicji;
3) upoważnienie władz swojego państwa do
nabycia danego rodzaju oraz liczby
egzemplarzy broni lub sztuk amunicji,
zalegalizowane przez właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
poświadczeniem podpisu umieszczonego
na dokumencie uprawnień osoby
umieszczającej podpis oraz prawdziwości
pieczęci lub stempla, którym opatrzony
jest
dokument
(apostille),
jeżeli
upoważnienie wydane jest przez władze
państwa będącego stroną Konwencji
znoszącej
wymóg
legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze
dnia 5
października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr
112, poz. 938 i 939) - w przypadku gdy
nabywca posiada miejsce stałego pobytu
lub siedzibę na terytorium innego
państwa niż określone w pkt 1 i 2;
4) upoważnienie władz swojego państwa do
nabycia danego rodzaju oraz liczby
egzemplarzy broni, innej niż broń palna,
zalegalizowane przez właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone
poświadczeniem podpisu umieszczonego
na dokumencie uprawnień osoby
umieszczającej podpis oraz prawdziwości
pieczęci lub stempla, którym opatrzony
jest
dokument
(apostille),
jeżeli
upoważnienie wydane jest przez władze
państwa będącego stroną Konwencji
znoszącej
wymóg
legalizacji
zagranicznych dokumentów urzędowych,
sporządzonej w Hadze
dnia 5
października 1961 r. - w przypadku gdy
nabywca posiada miejsce stałego pobytu
lub siedzibę na terytorium innego niż
Rzeczpospolita
Polska
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt
2, zbywca wypełnia zgodę przewozową i
przedkłada ją do poświadczenia organowi, o
którym mowa w art. 43 ust. 6.
Art. 43
ust. 6
uobia
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6. Cudzoziemcy będący obywatelami innych
niż
Rzeczpospolita
Polska
państw
członkowskich Unii Europejskiej mogą
nabywać
i
wywozić
z
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej broń lub amunicję na
podstawie zgody przewozowej, poświadczonej
przez właściwego ze względu na miejsce
nabycia broni lub amunicji komendanta
wojewódzkiego Policji.
7. Zgoda przewozowa powinna zawierać
w szczególności:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Art. 11
ust. 3

3. W przypadku transferu broni palnej innej
niż broń wojskowa, wyłączonej z zakresu
zastosowania niniejszej dyrektywy zgodnie z
art. 2 ust. 2, każde Państwo Członkowskie
może
przyznać
sprzedawcom
prawo
dokonywania transferów broni palnej z jego
terytorium do sprzedawcy mającego siedzibę
w innym Państwie Członkowskim bez
wcześniejszego pozwolenia określonego w
ust. 2. W tym celu wydaje ono pozwolenie
ważne nie dłużej niż przez okres trzech lat,
które może zostać w każdym momencie
zawieszone bądź wycofane na podstawie
uzasadnionej decyzji. Dokument odwołujący
się do tego pozwolenia musi towarzyszyć
przesyłce broni palnej do chwili dotarcia jej
do miejsca przeznaczenia i być przedstawiany
na
każde
żądanie
władz
Państw
Członkowskich.

T

wskazanie państwa początkowego i
docelowego transakcji;
nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i
nabywcy broni palnej lub amunicji;
siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania
i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub
amunicji;
adres, na który broń palna lub amunicja
ma być dostarczona;
dane techniczne
pozwalające na
jednoznaczną identyfikację broni palnej
lub amunicji;
liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk
amunicji;
sposób przewozu broni palnej lub
amunicji;
datę rozpoczęcia i przewidywaną datę
zakończenia przewozu broni palnej lub
amunicji;
wskazanie
uprzedniej
zgody
przewozowej wydanej przez właściwe
władze państwa docelowego transakcji.

Art.
37a
ust. 1 i
2 uobia 1. Osobom deklarującym zakup broni palnej
lub amunicji w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej właściwy terytorialnie
komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek,
poświadcza uprzednią zgodę przewozową.
2. Uprzednia
zgoda
przewozowa
powinna zawierać w szczególności:
1) wskazanie państwa początkowego i
docelowego transakcji;
2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i
nabywcy broni palnej lub amunicji;
3) siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania
i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub
amunicji;
4) adres, na który broń palna lub amunicja
ma być dostarczona;
5) dane techniczne
pozwalające na
jednoznaczną identyfikację broni palnej
lub amunicji;
6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk
amunicji.
Art. 74 Art. 74. 1. Organ koncesyjny, na wniosek
przedsiębiorcy, może w drodze decyzji
administracyjnej,
zwolnić
przedsiębiorcę
dokonującego przemieszczenia strzeleckiej
broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
jako
państwa
początkowego
transakcji,
z obowiązku
każdorazowego
poświadczania zgody przewozowej przez
komendanta wojewódzkiego Policji, jeżeli
przedsiębiorca udokumentuje stosowanie
przez co najmniej 3 lata wewnętrznego
systemu kontroli i zarządzania obrotem
uzbrojeniem, o którym mowa w art. 11 ust. 1
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).
2. Organ koncesyjny przekazuje kopię
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decyzji
o zwolnieniu
komendantowi
wojewódzkiemu Policji właściwemu ze
względu na siedzibę przedsiębiorcy, o którym
mowa
w ust. 1,
oraz
Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej.
3. Decyzję o zwolnieniu wydaje się na
okres nie dłuższy niż 3 lata.
Art. 75

Art. 80

Art. 76
Przed datą transferu sprzedawca przekazuje
organom państwa członkowskiego, z którego
ma być dokonany transfer, wszystkie
informacje szczegółowe wymienione w ust. 2
akapit pierwszy. Organy te prowadzą
kontrole, w razie potrzeby na miejscu, celem
sprawdzenia
zgodności
informacji
przekazanych
przez
sprzedawcę
z
rzeczywistym
charakterem
transferu.
Sprzedawca przekazuje informacje w okresie
dającym wystarczająco dużo czasu.

Art. 11
ust. 4

4. Każde Państwo Członkowskie dostarcza
pozostałym Państwom Członkowskim wykaz
broni palnej, której transfer na jego

N
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Art. 75. Organ koncesyjny może cofnąć decyzję
o zwolnieniu z przyczyn określonych w art. 24
ust. 2 albo cofa decyzję o zwolnieniu
z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1,
z powodu utraty certyfikatu zgodności
dotyczącego wewnętrznego systemu kontroli
i zarządzania
obrotem
towarami
strategicznymi, o którym mowa w art. 74
ust. 1, lub gdy przedsiębiorca nie przestrzega
specjalnych warunków lub ograniczeń
dotyczących dalszej sprzedaży towarów.
Art. 80. 1. W przypadku
przemieszczania
strzeleckiej broni palnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa
docelowego transakcji, zgoda przewozowa nie
wymaga poświadczenia przez właściwe władze
państwa początkowego transakcji, jeżeli
państwo początkowe transakcji zwolniło
przedsiębiorcę z obowiązku poświadczania
zgody przewozowej.
2. W przypadku,
o którym
mowa
w ust. 1, strzeleckiej broni palnej do miejsca
docelowego jej przemieszczenia towarzyszy
urzędowo poświadczona kopia dokumentu
o zwolnieniu.

Art. 76. 1. Przedsiębiorca
dokonujący
przemieszczania strzeleckiej broni palnej
z terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
przechowuje egzemplarz uprzedniej zgody
przewozowej przez 10 lat od daty jej
poświadczenia.
2. Przedsiębiorca
dokonujący
przemieszczania strzeleckiej broni palnej
z terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
któremu wydano decyzję o zwolnieniu, jest
ponadto obowiązany:
1)
każdorazowo poświadczyć przez siebie
i przekazać zgodę przewozową nabywcy
strzeleckiej broni palnej z innego
państwa członkowskiego;
2)
zamieścić w dokumencie oświadczenie,
że nie są mu znane specjalne warunki
lub ograniczenia dotyczące dalszej
sprzedaży towarów wymienionych w
dokumencie;
3)
przekazać poświadczoną przez siebie
kopię
zgody
przewozowej
komendantowi wojewódzkiemu Policji
właściwemu ze względu na miejsce
swojej siedziby, nie później niż 7 dni
przed wydaniem strzeleckiej broni
palnej jej nabywcy.
Nie wymaga transpozycji.

terytorium jest możliwy bez konieczności
wcześniejszego uzyskania pozwolenia.
Listy te są przekazywane sprzedawcom,
którzy uzyskali zgodę na transfer broni palnej
bez uprzedniego pozwolenia zgodnie z
procedurą przewidzianą w ust. 3.
Art. 12
ust. 1

Art. 12
ust. 2

1. Jeżeli
nie
stosuje
się
procedury
przewidzianej w art. 11, posiadanie broni
palnej w trakcie podróży przez dwa lub więcej
Państw Członkowskich jest niedozwolone,
chyba że osoba podróżująca uzyska
pozwolenie każdego z tych Państw
Członkowskich.
Państwa Członkowskie mogą wydać takie
pozwolenie na jedną lub więcej podróży
maksymalnie na okres jednego roku, z
możliwością jego odnowienia. Pozwolenia
takie wpisuje się do europejskiej karty broni
palnej, którą osoba podróżująca przedstawia
na
każde
żądanie
władz
Państw
Członkowskich.
2. Niezależnie od ust. 1 myśliwi oraz
uczestnicy rekonstrukcji historycznych, w
odniesieniu do broni palnej sklasyfikowanej w
kategorii C, oraz strzelcy sportowi, w
odniesieniu do broni palnej skwalifikowanej
w kategorii B lub C oraz broni palnej
sklasyfikowanej w kategorii A, dla której
wydano pozwolenie na podstawie art. 6 ust. 6
lub w odniesieniu do której potwierdzono,
odnowiono lub przedłużono pozwolenie na
podstawie art. 7 ust. 4a, mogą bez
uprzedniego pozwolenia, o którym mowa w
art. 11 ust. 2, być w posiadaniu jednej lub
większej liczby jednostek broni palnej w
czasie podróży przez dwa lub większą liczbę
państw członkowskich w celu wykonywania
swej działalności, pod warunkiem że:
a) posiadają przy sobie europejską kartę
broni palnej, w której wymieniona jest taka
broń palna; oraz
b) są w stanie uzasadnić powody swojej
podróży,
w
szczególności
poprzez
przedstawienie zaproszenia lub innego
dowodu działalności związanej z myślistwem,
strzelectwem sportowym lub rekonstrukcją
historyczną
w
docelowym
państwie
członkowskim.

N

Art.
10a
uobia.

Cyt. wyżej art. 10a ustawy o broni i amunicji.

N

Art. 42
uobia

Art., 42 ust. 1 Cudzoziemcy przybywający na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą
przywozić i wywozić broń odpowiadającą
celom łowieckim, a także amunicję do niej w
liczbie nieprzekraczającej łącznie 100 sztuk, o
ile broń i amunicja mają służyć do polowań
organizowanych na podstawie odrębnych
przepisów.
2. Cudzoziemcy przybywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia
udziału w imprezach sportowych, których
regulamin wymaga użycia broni lub w celu
wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a
także w przygotowaniach do takich imprez,
mogą
przywozić
i
wywozić
broń
odpowiadającą
celom
sportowym
lub
rekonstrukcji historycznej oraz amunicję do tej
broni w ilościach określonych w zaproszeniu
organizatorów imprez sportowych lub
rekonstrukcji historycznych.
3. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez
cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 i 2
oraz 2a, odbywa się na podstawie
zaświadczenia wydanego przez właściwego
konsula Rzeczypospolitej Polskiej, które
zastępuje pozwolenie na broń na okres do 30
dni od dnia przywozu broni i amunicji.
3a. Przywóz oraz wywóz broni i amunicji przez
cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 i 2,
będących
obywatelami
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej może
nastąpić także bez zachowania warunku
określonego w ust. 3, na podstawie
Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez
właściwe władze tych państw, jeżeli broń ta
jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej
i cudzoziemiec jest w stanie uzasadnić powód
swojej podróży z bronią.
3b. Przywóz
i
wywóz
broni
palnej
odpowiadającej innym celom niż te, o których
mowa w ust. 1 i 2, lub amunicji przez
cudzoziemców
będących
obywatelami

Państwa członkowskie nie mogą uzależniać
uznania europejskiej karty broni palnej od
uiszczenia jakichkolwiek opłat.
Odstępstwo to nie ma jednak zastosowania
do podróży do państwa członkowskiego,
które zgodnie z art. 8 ust. 3 zabrania
nabywania i posiadania danej broni palnej
albo wymaga w tym celu uzyskania
pozwolenia. W takim przypadku do
europejskiej karty broni palnej wpisuje się
wyraźne oświadczenie. Państwa członkowskie
mogą
odmówić
zastosowania
tego
odstępstwa w przypadku broni palnej
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sklasyfikowanej w kategorii A, na którą
wydano pozwolenie na podstawie art. 6 ust. 6
lub w odniesieniu do której potwierdzono,
odnowiono lub przedłużono pozwolenie na
podstawie art. 7 ust. 4a.
Jednakże odstępstwo to nie ma zastosowania
do podróży do Państwa Członkowskiego,
które zabrania nabywania i posiadania broni
palnej tego typu lub, które zgodnie z art. 8
ust. 3, wymaga w tym celu uzyskania
pozwolenia. W takim przypadku do
europejskiej karty broni palnej wpisuje się
wyraźne oświadczenie.

Art. 12
ust. 3

państwa członkowskiego Unii Europejskiej
może nastąpić na podstawie wpisu w
Europejskiej karcie broni palnej, dokonanego
przez właściwego konsula Rzeczypospolitej
Polskiej. Wpis w Europejskiej karcie broni
palnej zastępuje zaświadczenie, o którym
mowa w ust.

N

W kontekście sprawozdania określonego w
art. 17, Komisja po konsultacji z Państwami
Członkowskimi, oceni również rezultaty
stosowania akapitu drugiego, w szczególności
w odniesieniu do porządku publicznego oraz
bezpieczeństwa publicznego.
3. Na
podstawie
umów
dotyczących T/N
wzajemnego
uznawania
dokumentów
krajowych, dwa lub więcej Państw
Członkowskich może określić bardziej
elastyczne niż określone w niniejszym
artykule uregulowania dotyczące przepływu
broni palnej na ich terytorium.

Nie wymaga transpozycji, przepis adresowany
do Komisji Europejskiej.

Nie wymaga transpozycji.

Art. 13
ust. 1

1. Każde Państwo Członkowskie przekazuje
wszelkie przydatne informacje znajdujące się
w jego posiadaniu, dotyczące docelowych
transferów broni palnej do Państwa
Członkowskiego, na którego terytorium został
dokonany taki transfer.

N

Art. 43
ust. 10
uobia

Art. 43 ust. 10 Właściwy organ celny
niezwłocznie
zawiadamia
komendanta
wojewódzkiego Policji, o którym mowa w ust.
1, o fakcie wywozu do państwa trzeciego
innego niż państwo członkowskie Unii
Europejskiej przez cudzoziemca, o którym
mowa w ust. 1, broni lub amunicji nabytej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Komendant
wojewódzki
Policji
niezwłocznie
zawiadamia
Komendanta
Głównego Policji o nabyciu broni lub amunicji
przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1,
oraz przekazuje kopie dokumentów, o których
mowa w ust. 1-3.
12. Komendant Główny Policji niezwłocznie
zawiadamia właściwe władze państwa, które
wydało cudzoziemcowi upoważnienie, o
którym mowa w ust. 3, oraz państwa, przez
których terytorium będzie odbywać się
przewóz broni lub amunicji, a w przypadku gdy
takie władze nie zostały wskazane - konsulów
tych państw, o nabyciu broni lub amunicji
przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu.

Art. 13
ust. 2

2. Wszelkie informacje, które Państwo
Członkowskie otrzymuje w drodze procedur
przewidzianych w art. 11 dla transferu broni
palnej oraz w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 dla
nabywania i posiadania broni palnej przez
osoby nieposiadające miejsca zamieszkania,
są przekazywane, nie później niż w momencie
dokonywania
transferu,
Państwom
Członkowskim
będącym
miejscami
przeznaczenia oraz, gdy stosowne, nie
później niż w chwili dokonywania transferu,
Państwom Członkowskim, przez które
dokonuje się tranzyt.

N

Art. 43
ust. 15
uobia

Art. 43 ust. 15 Komendant Główny Policji
przekazuje właściwym władzom państw
członkowskich Unii Europejskiej informacje o
nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca
nie później niż w chwili przewozu broni lub
amunicji przez granicę Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Przepis o
charakterze
fakultatywnym.

Art. 13
ust. 3

3. W
celu
skutecznego
zastosowania
niniejszej dyrektywy państwa członkowskie
dokonują regularnej wymiany informacji. W
tym celu do dnia 28 lipca 2009 r. Komisja
powołuje grupę kontaktową ds. wymiany
informacji w celu stosowania niniejszego
artykułu.
Państwa
członkowskie
powiadamiają się wzajemnie oraz Komisję o
organach
odpowiedzialnych
za
przekazywanie i otrzymywanie informacji
oraz za wypełnianie obowiązków określonych
w art. 11 ust. 4.

N

Nie wymaga transpozycji.

Art. 13
ust. 4

4. Właściwe organy państw członkowskich
wymieniają
się
drogą
elektroniczną
informacjami o wydanych pozwoleniach na
transfer broni palnej do innego państwa
członkowskiego
oraz
informacjami
o
odmowach
wydania
pozwolenia
przewidzianych w art. 6 i 7, ze względów
bezpieczeństwa lub z powodów związanych z
wiarygodnością danej osoby.

N

Nie wymaga transpozycji.

Art. 13
ust. 5

5. Komisja zapewnia system wymiany
informacji, o których mowa w niniejszym
artykule.

N

Nie wymaga transpozycji.

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z
art. 13a w celu uzupełnienia niniejszej
dyrektywy poprzez określenie szczegółowych
zasad systematycznej wymiany informacji
drogą elektroniczną. Komisja przyjmie
pierwszy taki akt delegowany do dnia 14
września 2018 r.
Art.
13a
ust. 1

1. Powierzenie Komisji uprawnień do
przyjmowania aktów delegowanych podlega
warunkom określonym w niniejszym artykule.

N

Nie wymaga transpozycji.

Art.
13a
ust. 2

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów
delegowanych, o których mowa w art. 13
ust. 5, powierza się Komisji na czas
nieokreślony od dnia 13 czerwca 2017 r.

N

Nie wymaga transpozycji.

N

Nie wymaga transpozycji.

N

Nie wymaga transpozycji.

Art.
13a
ust. 3

Art.
13a
ust. 4

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa
w art. 13 ust. 5, może zostać w dowolnym
momencie odwołane przez Parlament
Europejski lub przez Radę. Decyzja o
odwołaniu kończy przekazanie określonych w
niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się
skuteczna
następnego
dnia
po
jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub w późniejszym terminie
określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na
ważność
już
obowiązujących
aktów
delegowanych.
4. Przed przyjęciem aktu delegowanego
Komisja konsultuje się z ekspertami
wyznaczonymi
przez
każde
państwo
członkowskie zgodnie z zasadami określonymi
w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z
dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego
stanowienia prawa.
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Art.
13a
ust. 5

5. Niezwłocznie
po
przyjęciu
aktu
delegowanego Komisja przekazuje go
równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie.

N

Nie wymaga transpozycji.

Art.
13a
ust. 6

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie
art. 13 ust. 5 wchodzi w życie tylko wówczas,
gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch
miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
gdy, przed upływem tego terminu, zarówno
Parlament
Europejski,
jak
i
Rada
poinformowały Komisję, że nie wniosą
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa
miesiące
z
inicjatywy
Parlamentu
Europejskiego lub Rady.

N

Nie wymaga transpozycji.

Art.
13b

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten
jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
182/2011.

N

Nie wymaga transpozycji.

2. W przypadku odesłania do niniejszego
ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE)
nr 182/2011.
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Art. 14

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie
stosowne przepisy zakazujące wprowadzania
na ich terytorium:
– broni palnej z wyłączeniem przypadków
określonych w art. 11 i 12 oraz pod
warunkiem spełnienia określonych w nich
wymogów,
– broni innej niż broń palna, jeśli dopuszczają
to
przepisy
prawa
krajowego
zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

T

Art. 69

Art.
134

Art. 69. Przemieszczanie strzeleckiej broni
palnej
przez
przedsiębiorcę
w ramach
wykonywanej działalności gospodarczej:
1)
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– jako państwa docelowego transakcji
z państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej lub państwa trzeciego
traktowanego
na
równi
z tymi
państwami na podstawie umowy Rady
Unii Europejskiej z państwami trzecimi
w sprawie włączenia tych państw we
wprowadzenie w życie, stosowanie
i rozwój dorobku Schengen,
2)
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
jako państwa początkowego Unii
Europejskiej transakcji do innego
państwa członkowskiego,
3)
z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej początkowego transakcji
lub
przez
kolejne
państwa
członkowskie,
przez
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do innego
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
– wymaga poświadczonej zgody przewozowej,
urzędowo poświadczonej kopii uprzedniej
zgody
przewozowej
lub
urzędowo
poświadczonej kopii decyzji o zwolnieniu
z obowiązku każdorazowego poświadczania
zgód przewozowych, zwanej dalej „decyzją
o zwolnieniu” – w przypadku jej wydania.
Art. 134. 1. Kto, wykonując działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu bronią lub amunicją albo w zakresie
przewożenia
i
doręczania
przesyłek
zawierających
broń
lub
amunicję,
przemieszcza, z innych państw członkowskich,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
państwa docelowego transakcji albo z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
państwa początkowego transakcji, albo z
państwa
członkowskiego
początkowego
transakcji przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innego państwa członkowskiego,
strzelecką broń palną lub amunicję bez
wymaganej poświadczonej zgody przewozowej
lub uprzedniej zgody przewozowej albo
dokonuje poświadczenia zgody przewozowej
nie posiadając do tego uprawnień,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się
czynu, o którym mowa w ust. 1, działając w
imieniu lub interesie osoby prawnej lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej
osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 i 2
działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
4. W razie skazania za przestępstwo, o którym
mowa w ust. 1–3, orzeka się przepadek broni i
amunicji pochodzących z przestępstwa,
chociażby nie stanowiły one własności
sprawcy.
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Art. 15

1. Państwa
Członkowskie
wzmacniają N
kontrole posiadania broni na zewnętrznych
granicach Unii. W szczególności zapewniają,
by osoby podróżujące z państw trzecich i
zamierzające udać się do innego Państwa
Członkowskiego stosowały się do art. 12.
2. Niniejsza
dyrektywa
nie
wyklucza
przeprowadzania kontroli przez Państwa
Członkowskie lub przez przewoźnika w
momencie załadunku środka transportu.

Nie wymaga transpozycji.

3. Państwa
Członkowskie
powiadamiają
Komisję o sposobie, w jaki przeprowadzane
są kontrole określone w ust. 1 i 2. Komisja
zbiera te informacje i udostępnia je
wszystkim Państwom Członkowskim.
4. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji
przepisy prawa krajowego, włącznie ze
zmianami
dotyczącymi
nabywania
i
posiadania broni, w przypadku gdy prawo
krajowe jest bardziej surowe niż minimalna
norma, jaką zobowiązane są przyjąć. Komisja
przekazuje takie informacje pozostałym
Państwom Członkowskim.
Art. 16

Państwa członkowskie określają system
sankcji
stosowanych
w
przypadku
niestosowania się do przepisów krajowych
przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i
podejmują wszelkie niezbędne środki w celu
zapewnienia ich stosowania. Sankcje muszą
być
skuteczne,
proporcjonalne
i
odstraszające.

T

Art.
133

Art. 133. 1. Kto wykonuje działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym albo w zakresie
obrotu
technologią
o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub
wbrew warunkom określonym w koncesji,
podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego
w ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.
4. W razie skazania za przestępstwo,
o którym mowa w ust. 1–3, orzeka się
przepadek materiałów wybuchowych, broni,
amunicji,
wyrobów
lub
technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
a także innych przedmiotów, które służyły lub
były
przeznaczone
do
popełnienia
przestępstwa,
albo
pochodzących
bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa,
chociażby nie stanowiły one własności
sprawcy.

Art.
134

Art. 134. 1. Kto, wykonując działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu bronią lub amunicją albo w zakresie
przewożenia
i
doręczania
przesyłek
zawierających
broń
lub
amunicję,
przemieszcza, z innych państw członkowskich,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
państwa docelowego transakcji albo z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako
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państwa początkowego transakcji, albo z
państwa
członkowskiego
początkowego
transakcji przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innego państwa członkowskiego,
strzelecką broń palną lub amunicję bez
wymaganej poświadczonej zgody przewozowej
lub uprzedniej zgody przewozowej albo
dokonuje poświadczenia zgody przewozowej
nie posiadając do tego uprawnień,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się
czynu, o którym mowa w ust. 1, działając w
imieniu lub interesie osoby prawnej lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej
osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 i 2
działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku.
4. W razie skazania za przestępstwo, o którym
mowa w ust. 1–3, orzeka się przepadek broni i
amunicji pochodzących z przestępstwa,
chociażby nie stanowiły one własności
sprawcy.

Art.
135

Art. 135. 1. Kto, wykonując działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania lub
obrotu bronią lub amunicją, nie dopełnia
obowiązku
oznakowania
broni
oraz
podstawowego jednostkowego opakowania
amunicji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo karze pozbawienia
wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego
w ust. 1 i 2 działa nieumyślnie,
podlega
grzywnie
albo
karze
ograniczenia wolności.
4. W razie skazania za przestępstwo,
o którym mowa w ust. 1–3, orzeka się
przepadek broni lub amunicji pochodzących
z przestępstwa, chociażby nie stanowiły one
własności sprawcy.

Art.
136

Art. 136. 1. Kto sprzedaje strzelecką broń palną
pozbawioną cech użytkowych, nie przekazując
nabywcy przypisanego do tej broni
świadectwa
pozbawienia
broni
cech
użytkowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.

Art.
137

Art. 137. 1. Kto, wykonując działalność
gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
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strzelecką bronią palną, nie dopełnia
obowiązku ewidencjonowania tej broni,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
Art.
138

Art. 138. Kto bez zezwolenia lub wbrew
warunkom określonym w zezwoleniu na
wywóz dokonuje wywozu, o którym mowa
w art. 84 ust. 1,
podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

Art.
139

Art.
139.
Kto
sprzedaje
osobom
niepełnoletnim
wyłączone
spod
koncesjonowania wyroby pirotechniczne lub
broń, na posiadanie której nie jest wymagane
pozwolenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art.
140

N

Art. 140. 1. Kto utrudnia przeprowadzenie
przez uprawnione organy kontroli działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania lub
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 3.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.

Art.
263 KK

Art. 51
uobia
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§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia
broń palna albo amunicję lub nią handluje,
podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 10.
§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada
broń palną lub amunicję, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni
palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje
ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.
§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni
palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem
pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku.
Art. 51 ust. 1 Kto bez wymaganej rejestracji
posiada broń pneumatyczną albo zbywa
osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną
albo miotacz gazu obezwładniającego lub
narzędzie albo urządzenie, którego używanie
może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega
karze aresztu albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto:

1)

nie dopełnia obowiązku rejestracji broni
albo obowiązku zdania broni i amunicji
do depozytu;
2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia
Policji o utracie lub zbyciu innej osobie
broni i amunicji do tej broni;
3) posiadając pozwolenie na broń lub
posiadając broń podlegającą rejestracji,
która nie wymaga pozwolenia na broń,
nie dopełnia obowiązku pisemnego
zawiadomienia właściwego organu Policji
o zmianie miejsca stałego pobytu w
terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca
stałego pobytu;
4) nosi broń, znajdując się w stanie po
użyciu alkoholu, środka odurzającego lub
substancji psychotropowych albo środka
zastępczego;
5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
z
państwa
niebędącego
państwem
członkowskim
Unii
Europejskiej broń lub amunicję bez
wymaganego zaświadczenia właściwego
konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie
dopełnia
obowiązku
pisemnego
zgłoszenia przywozu broni lub amunicji
przy przekraczaniu granicy;
5a) wywozi za granicę, do państwa
niebędącego państwem członkowskim
Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez
zgody właściwego organu Policji lub
zaświadczenia zastępującego pozwolenie
na broń oraz uprawniającego do wywozu
broni;
5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej albo wywozi z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do państwa
członkowskiego Unii Europejskiej broń
palną lub amunicję, bez zgody
przewozowej lub uprzedniej zgody
przewozowej;
5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej inną broń niż broń palna,
bez
wymaganego
zaświadczenia
właściwego konsula Rzeczypospolitej
Polskiej;
5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do państwa członkowskiego Unii
Europejskiej inną broń niż broń palna bez
zgody właściwego organu Policji;
6) narusza zakaz przesyłania broni lub
amunicji za pośrednictwem podmiotów
innych niż operatorzy świadczący usługi
pocztowe;
7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w
sposób umożliwiający dostęp do nich
osób nieuprawnionych;
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Art. 17

Art. 18

Do dnia 14 września 2020 r., a następnie co N
pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze
stosowania niniejszej dyrektywy, wraz z
oceną adekwatności jej przepisów, do
którego w stosownych przypadkach dołącza
wnioski
ustawodawcze
dotyczące
w
szczególności
kategorii
broni
palnej
przedstawionych w załączniku I oraz kwestii
związanych
z
wdrażaniem
systemu
europejskiej
karty
broni
palnej,
oznakowaniem oraz wpływem nowych
technologii, takich jak druk trójwymiarowy,
stosowanie kodu QR i stosowanie
identyfikacji radiowej (RFID).
Państwa Członkowskie wprowadzą w życie N
przepisy
ustawowe,
wykonawcze
i
administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy w odpowiednim czasie
tak, aby środki przewidziane w niniejszej
dyrektywie można wprowadzać w życie nie
później niż dnia 1 stycznia 1993 r.
Powiadamiają one niezwłocznie Komisję oraz
pozostałe
Państwa
Członkowskie
o
zastosowanych środkach.

Nie wymaga transpozycji.

Nie wymaga transpozycji.

Wymienione środki powinny zawierać
odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie to powinno towarzyszyć ich
urzędowej publikacji. Metody dokonywania
takiego odniesienia określane są przez
Państwa Członkowskie.
Art. 19

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do N
Państw Członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 18
czerwca 1991 r.

ZAŁĄCZ I. Do celów niniejszej dyrektywy "broń"
NIK I
oznacza:
– każdą broń palną określoną w art. 1
dyrektywy.
– broń inną niż broń palna zgodnie z definicją
w ustawodawstwie krajowym.

Nie wymaga transpozycji.

T

KATEGORIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
Kategoria A
1. Wojskowe pociski wybuchowe i
granatniki.
2. Samoczynna strzelecka broń palna.
3. Strzelecka broń palna ukryta pod
postacią innego przedmiotu.
4. Amunicja z pociskami penetrującymi,
wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski
dla takiej amunicji.
5.
Amunicja
do
pistoletów
i
rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz
pociski dla takiej amunicji, za wyjątkiem
amunicji stosowanej do celów myśliwskich lub
sportowych, dla osób uprawnionych do
korzystania z niej.
6. Samoczynna strzelecka broń palna,
która została przerobiona na samopowtarzalną
strzelecką broń palną.
7. Każdy z poniższych rodzajów
samopowtarzalnej strzeleckiej broni palnej
centralnego zapłonu:
1) krótka strzelecka broń
palna, pozwalająca na
wystrzeliwanie
ponad
21 nabojów
bez

II. Do celów niniejszej dyrektywy broń palna
jest sklasyfikowana w poniższych kategoriach:
Kategoria A - Broń palna niedozwolona
1. Wojskowe pociski wybuchowe i granatniki.
2 Samoczynna broń palna.
3. Broń palna ukryta pod postacią innego
przedmiotu.
4. Amunicja z pociskami penetrującymi,
wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski
dla takiej amunicji.
5. Amunicja do pistoletów i rewolwerów z
pociskami rozprężnymi oraz pociski dla takiej
amunicji, oprócz broni dla myślistwa i
strzelectwa
sportowego
dla
osób
uprawnionych do korzystania z niej.
6. Samoczynna broń palna, która została
przerobiona na samopowtarzalną broń palną,
bez uszczerbku dla art. 7 ust. 4a.
7.
Każdy
z
poniższych
rodzajów
samopowtarzalnej broni palnej centralnego
zapłonu:
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a) krótka broń palna, pozwalająca na
wystrzeliwanie ponad 21 nabojów bez
przeładowania, jeżeli:
(i) mechanizm ładujący o pojemności
przekraczającej 20 nabojów stanowi część tej
broni palnej; lub
(i) odłączalny mechanizm ładujący o
pojemności przekraczającej 20 nabojów jest
do niej wprowadzony;
b) długa broń palna, pozwalająca na
wystrzeliwanie ponad 11 nabojów bez
przeładowania, jeżeli:
(i) mechanizm ładujący o pojemności
przekraczającej 10 nabojów stanowi część tej
broni palnej; lub
(i) odłączalny mechanizm ładujący o
pojemności przekraczającej 10 nabojów jest
do niej wprowadzony.
8. Samopowtarzalna długa broń palna (tj.
broń
palna,
która
jest
pierwotnie
przeznaczona do strzelania z ramienia), którą
można zmniejszyć do długości mniejszej niż
60 cm bez utraty funkcjonalności dzięki
zastosowaniu
kolby
składanej
lub
teleskopowej lub kolby, którą można usunąć
bez użycia narzędzi.
9. Każda broń palna w niniejszej kategorii,
która została przerobiona na broń do
strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania
substancji drażniących, innych substancji
aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub
na broń salutacyjną lub akustyczną.
Kategoria B – Broń palna, w przypadku
której wymagane jest pozwolenie
1. Krótka broń palna powtarzalna.
2. Krótka broń palna jednostrzałowa
centralnego zapłonu.
3. Krótka broń palna jednostrzałowa
bocznego zapłonu, której całkowita długość
nie przekracza 28 cm.
4. Samopowtarzalna długa broń palna, której
mechanizm ładujący i komora mogą łącznie
pomieścić więcej niż trzy naboje w przypadku
broni palnej bocznego zapłonu, a ponad trzy,
lecz mniej niż dwanaście nabojów w
przypadku broni palnej centralnego zapłonu.
5. Samopowtarzalna krótka broń palna inna
niż broń palna wymieniona w kategorii A pkt
7 lit. a).
6. Samopowtarzalna długa broń palna
wymieniona w kategorii A pkt 7 lit. b), której
mechanizm ładujący i komora nie mogą
razem pomieścić więcej niż trzy naboje, w
przypadku gdy mechanizm ładujący jest
odłączalny lub w przypadku gdy nie jest
pewne, czy broni tej nie można przerobić, za
pomocą zwykłych narzędzi, na broń, której
mechanizm ładujący i komora mogą
pomieścić łącznie więcej niż trzy naboje.
7. Powtarzalna i samopowtarzalna długa broń
palna z lufą o gładkim przewodzie, której
długość nie przekracza 60 cm.
8. Każda broń palna w niniejszej kategorii,
która została przerobiona na broń do
strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania
substancji drażniących, innych substancji

przeładowania,
jeżeli
mechanizm
ładujący
o pojemności
przekraczającej 20 nabojów
stanowi część tej broni lub
jeżeli
odłączalny
mechanizm
ładujący
o pojemności
przekraczającej 20 nabojów
jest do niej wprowadzony;
2) długa strzelecka broń palna,
pozwalająca
na
wystrzeliwanie
ponad
11 nabojów
bez
przeładowania,
jeżeli
mechanizm
ładujący
o pojemności
przekraczającej 10 nabojów
stanowi część tej broni lub
jeżeli
odłączalny
mechanizm
ładujący
o pojemności
przekraczającej 10 nabojów
jest do niej wprowadzony.
8. Samopowtarzalna długa strzelecka
broń palna (strzelecka broń palna, która jest
pierwotnie przeznaczona do strzelania
z ramienia), którą można zmniejszyć do
długości mniejszej niż 60 cm bez utraty
funkcjonalności dzięki zastosowaniu kolby
składanej lub teleskopowej lub kolby, którą
można usunąć bez użycia narzędzi.
9. Każda strzelecka broń palna
sklasyfikowana w niniejszej kategorii, która
została przerobiona na broń do strzelania
ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji
drażniących, innych substancji aktywnych lub
nabojów pirotechnicznych albo na broń
salutacyjną lub akustyczną.
Kategoria B
1. Krótka strzelecka broń palna
powtarzalna.
2. Krótka strzelecka broń palna
jednostrzałowa centralnego zapłonu.
3. Krótka strzelecka broń palna
jednostrzałowa bocznego zapłonu, której
całkowita długość nie przekracza 28 cm.
4. Samopowtarzalna długa strzelecka
broń palna, której mechanizm ładujący
i komora mogą łącznie pomieścić więcej niż 3
naboje w przypadku strzeleckiej broni palnej
bocznego zapłonu, a ponad 3, lecz mniej niż 12
nabojów w przypadku strzeleckiej broni palnej
centralnego zapłonu.
5. Samopowtarzalna krótka strzelecka
broń palna inna niż broń kategorii A
wymieniona w pkt 7 ppkt 1.
6. Samopowtarzalna długa strzelecka
broń palna kategorii A wymieniona w
pkt 7 ppkt 2, której mechanizm ładujący
i komora nie mogą razem pomieścić więcej niż
3 naboje, w przypadku gdy mechanizm
ładujący jest odłączalny lub w przypadku gdy
nie jest pewne, czy broni tej nie można
przerobić za pomocą zwykłych narzędzi na
broń, której mechanizm ładujący i komora
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aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub
na broń salutacyjną lub akustyczną.
9. Samopowtarzalna broń palna do użytku
cywilnego, która jest podobna do broni z
mechanizmami automatycznymi, inna niż
wymieniona w kategorii A pkt 6, 7 lub 8.

mogą pomieścić łącznie więcej niż 3 naboje.
7. Powtarzalna i samopowtarzalna
strzelecka długa broń palna z lufą o gładkim
przewodzie, której długość nie przekracza
60 cm.
8. Każda strzelecka broń palna
sklasyfikowana w niniejszej kategorii po
przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi
nabojami,
wystrzeliwania
substancji
drażniących, innych substancji aktywnych lub
nabojów pirotechnicznych albo na broń
salutacyjną lub akustyczną.
9. Samopowtarzalna strzelecka broń
palna do użytku cywilnego, która jest podobna
do broni z mechanizmami automatycznymi
(samoczynnej)
inna niż broń kategorii A
wymieniona w pkt 6, 7 lub 8 .
Kategoria C
1. Powtarzalna długa strzelecka broń
palna inna niż broń kategorii B wymieniona w
pkt 7 .
2. Długa strzelecka broń palna
jednostrzałowa z lufą bruzdowaną.
3. Samopowtarzalna długa strzelecka
broń palna inna niż kategorii A lub B.
4. Jednostrzałowa krótka strzelecka
broń palna bocznego zapłonu, której całkowita
długość przekracza 28 cm.
5. Każda strzelecka broń palna
sklasyfikowana w niniejszej kategorii po
przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi
nabojami,
wystrzeliwania
substancji
drażniących, innych substancji aktywnych lub
nabojów pirotechnicznych albo na broń
salutacyjną lub akustyczną.
6. Strzelecka broń palna kategorii A, B
i C, która została pozbawiona cech użytkowych
zgodnie z ustawą.
7. Jednostrzałowa długa strzelecka broń
palna
z lufą
o gładkim
przewodzie,
wprowadzana do obrotu od dnia 14 września
2018 r.

Kategoria C – Broń palna i broń, w
przypadku
której
wymagane
jest
oświadczenie
1. Powtarzalna długa broń palna inna niż
wymieniona w kategorii B pkt 7.
2. Długa broń palna jednostrzałowa z lufą
bruzdowaną.
3. Samopowtarzalna długa broń palna inna
niż wymieniona w kategorii A lub B.
4. Jednostrzałowa krótka broń palna
bocznego zapłonu, której całkowita długość
przekracza 28 cm.
5. Każda broń palna w niniejszej kategorii,
która została przerobiona na broń do
strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania
substancji drażniących, innych substancji
aktywnych lub nabojów pirotechnicznych, lub
na broń salutacyjną lub akustyczną.
6. Broń palna sklasyfikowana w kategorii A
lub B, lub w niniejszej kategorii, która została
pozbawiona cech użytkowych zgodnie z
rozporządzeniem wykonawczym (UE)
2015/2403.
7. Jednostrzałowa długa broń palna z lufą o
gładkim przewodzie, wprowadzana do obrotu
począwszy od dnia 14 września 2018 r.
III. Do celów niniejszego załącznika
przedmioty, które odpowiadają definicji
»broni palnej« nie są objęte zakresem tej
definicji, jeśli:
a) są przeznaczone do alarmowania,
sygnalizowania, ratowania życia, uboju
zwierząt lub połowów ryb za pomocą
harpuna lub do celów przemysłowych lub
technicznych, pod warunkiem że mogą być
wykorzystywane wyłącznie do
zadeklarowanych celów;
b) uznawane są za broń zabytkową, w
przypadku gdy nie zostały włączone do
kategorii określonych w części II oraz
podlegają przepisom krajowym.
Do czasu zakończenia koordynacji w Unii
państwa członkowskie mogą stosować swoje
przepisy krajowe w odniesieniu do broni
palnej wymienionej w niniejszej części
IV. Do celów niniejszego załącznika T
określenie:
a) "krótka broń palna" oznacza broń palną z
lufą, której długość nie przekracza 30
centymetrów lub której całkowita długość nie
przekracza 60 centymetrów;
b) "długa broń palna" oznacza każdą broń
palną inną niż krótka broń palna;
c) "samoczynna broń palna" oznacza broń
palną, która ładuje się automatycznie po

Rodzaje broni palnej odpowiadające
kategoriom broni określonym w dyrektywie
określa rozporządzenie MSWiA z dnia 29
sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1140) .
Przyporządkowanie broni do poszczególnych
kategorii z oczywistych względów jest inne,
przede wszystkim odmienne są definicje broni.
Ponadto, wg rozporządzenia w Polsce brak jest
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Ustawa o broni i
amunicji wymaga
w tym zakresie
zmian.

każdorazowym wystrzeleniu naboju i która
może wystrzelić więcej niż jeden nabój przy
jednym naciśnięciu spustu;
d) "samopowtarzalna broń palna" oznacza
broń palną, która ładuje się automatycznie po
każdorazowym wystrzeleniu naboju i która
może wystrzelić tylko jeden nabój przy
jednym naciśnięciu spustu;
e) "powtarzalna broń palna" oznacza broń
palną, która po wystrzeleniu naboju może
zostać ponownie naładowana ręcznie z
magazynka lub cylindra;
f) "jednostrzałowa broń palna" oznacza broń
palną bez magazynka, którą ładuje się przed
każdorazowym strzałem poprzez ręczny
załadunek naboju do komory lub wgłębienia
na ładunek w części zamkowej lufy;
g) "amunicja z pociskami penetrującymi"
oznacza amunicję do użytku wojskowego z
pociskami osłoniętymi i posiadającymi rdzeń
penetrujący;
h) "amunicja z pociskami wybuchającymi"
oznacza amunicję do użytku wojskowego z
pociskami
zawierającymi
ładunek
eksplodujący przy uderzeniu;
i) "amunicja z pociskami zapalającymi"
oznacza amunicję do użytku wojskowego z
pociskami
zawierającymi
mieszaninę
chemiczną, która ulega zapaleniu przy
kontakcie z powietrzem lub przy uderzeniu.
ZAŁĄCZ EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ
N
NIK II
Karta musi zawierać następujące sekcje:
a) tożsamość posiadacza;
b) identyfikacja broni lub broni palnej, łącznie
z odnośnikiem do kategorii w rozumieniu
niniejszej dyrektywy;
c) okres ważności karty;
d) sekcja na użytek Państwa Członkowskiego
wydającego kartę (typ i odniesienia dotyczące
pozwolenia itd.);
e) sekcja na wpisy innych Państw
Członkowskich (pozwolenia na wwóz broni na
ich terytorium itd.);
f) oświadczenia:
"Prawo podróżowania do innego państwa
członkowskiego z jedną lub większą liczbą
jednostek broni palnej sklasyfikowanych w
kategoriach A, B lub C wymienionych w
niniejszej karcie wymaga uprzedniego
uzyskania jednego lub większej liczby
pozwoleń wydawanych przez odwiedzane
państwo członkowskie. Takie pozwolenia
mogą zostać odnotowane w niniejszej karcie.

broni odpowiadającej kat CiD.

Art.
10a
uobia

Uprzednie pozwolenie, o którym mowa
powyżej, nie jest co do zasady konieczne w
celu odbycia podróży z bronią palną
sklasyfikowaną w kategorii C z zamiarem jej
wykorzystania w celach łowieckich lub
podczas rekonstrukcji historycznej, lub z
bronią sklasyfikowaną w kategorii A, B lub C
w celu jej wykorzystania do strzelectwa
sportowego, pod warunkiem że podróżny
posiada przy sobie kartę broni palnej i może
określić powód podróży."
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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;
3) okresie ważności Europejskiej karty broni
palnej;
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.

W przypadku gdy dane państwo członkowskie
poinformowało
pozostałe
państwa
członkowskie, zgodnie z art. 8 ust. 3, że
posiadanie niektórych rodzajów broni palnej
sklasyfikowanej w kategoriach B lub C jest
zakazane lub wymaga pozwolenia, dodaje się
jedno z następujących oświadczeń:
„Podróż do… (państwo(-a) przeznaczenia) z
bronią palną… (identyfikacja) jest zakazana.”
„Podróż do… (państwo(-a) przeznaczenia) z
bronią palną… (identyfikacja) wymaga
uzyskania pozwolenia.”
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UWAGA
Rozporządzenie nr 258/2012 stosuje się wprost.
Celem przepisów oddziału 3 jest ułatwienie stosowania wspomnianego rozporządzenia przez przedsiębiorców w toku działalności
gospodarczej
TABELA ZGODNOŚCI
TYTUŁ PROJEKTU:

USTAWA O WYKONYWANIU DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI,
BRONIĄ, AMUNICJĄORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM
TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 protokołu narodów zjednoczonych przeciwko
nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego konwencję narodów zjednoczonych przeciwko
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół nz w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z 30.03.2012)
Jedn. red.
Treść przepisu UE
Konieczność
Jedn. red.
Treść przepisu/ów projektu
Uzasadnienie uwzględnienia w
wdrożenia
projekcie przepisów wykraT/N
czających poza minimalne
wymogi prawa UE
Niniejsze rozporządzenie określa zasady dotyczące zezwoleń na
Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
Art. 1
N
wywóz oraz środków dotyczących przywozu i tranzytu w odnieustawie.
sieniu do broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz
amunicji w celu wdrożenia art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią
palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (zwanego dalej „protokołem NZ w sprawie broni palnej”).
Do celów niniejszego rozporządzenia:
Art. 2
T
Art. 83
Art. 83. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o: „broni
1) "broń palna" oznacza każdą przenośną, wyposażoną w lufę
.
pkt 1
palnej”, „częściach”, „istotnych komponentach”, „amunicji”
broń, która miota, jest przeznaczona do miotania lub daje się
„wywozie”, „osobie”, „eksporterze”, „obszarze celnym
przystosować do miotania pocisku lub ładunku rażącego w
Unii”, „zgłoszeniu wywozowym”, „wywozie czasowym”,
wyniku działania palnego materiału miotającego, o której mowa
„tranzycie”, „przeładunku”, „zezwoleniu na wywóz”,
w załączniku I.
„nielegalnym obrocie”, „śledzeniu historii”, należy przez to
Przedmiot uznaje się za dający się przystosować do miotania
rozumieć
pojęcia
zdefiniowane
w art. 2
pkt 1-4
pocisku lub ładunku rażącego w wyniku działania palnego
i 6-16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
materiału miotającego, jeżeli:
– ma wygląd broni palnej, oraz
(UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art.
– ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest
10 Protokołu NZ przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i
wykonany, może być łatwo przystosowany do wspoobrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz
mnianego celu;
amunicją,
uzupełniającego
Konwencję
Narodów
Do celów niniejszego rozporządzenia:
Art. 2
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości
2) "części " oznaczają każdy element lub część zamienną, o
pkt 2
zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz
których mowa w załączniku I, zaprojektowane specjalnie do
ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące
broni palnej i istotne dla jej funkcjonowania, w tym lufę, szkie-

Art. 2
pkt 3

Art. 2
pkt 4

Art. 2
pkt 5

Art. 2
pkt 6

Art. 2
pkt 7

let lub komorę zamkową, suwadło lub bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy, oraz każde urządzenie przeznaczone lub przystosowane do tłumienia hałasu spowodowanego wystrzałem z
broni palnej;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
3) "istotne komponenty" oznaczają mechanizm zamkowy,
komorę oraz lufę broni palnej, które będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii broni palnej, w której są lub mają
być osadzone;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
4) "amunicja" oznacza cały nabój lub jego komponenty, w tym
łuski, spłonki, proch, pociski lub ładunki rażące, używane w
broni palnej, o których mowa w załączniku I, jeżeli komponenty
te są również objęte wymogiem uzyskania zezwolenia w danym
państwie członkowskim;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
5) broń palna pozbawiona cech użytkowych" oznacza przedmioty odpowiadające pod innymi względami definicji broni palnej,
trwale niezdatne do użytku w wyniku pozbawienia ich cech
bojowych, poprzez spowodowanie, że wszystkie podstawowe
części broni palnej nie nadają się trwale do użytku i niemożliwe
jest ich usunięcie, zastąpienie ani zmiana w celu przywrócenia
do użytku.
Państwa członkowskie przyjmują rozwiązania mające na celu
weryfikowanie przez właściwy organ wspomnianych środków
pozbawiania broni palnej cech użytkowych. W ramach tej weryfikacji państwa członkowskie przewidują wydawanie świadectwa lub protokołu zaświadczającego, że broń palna została
pozbawiona cech użytkowych, lub opatrzenie w tym celu broni
palnej wyraźnie widocznym oznakowaniem;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
6) "wywóz" oznacza:
a) procedurę wywozu w rozumieniu art. 161 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;
b) powrotny wywóz w rozumieniu art. 182 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, ale bez uwzględnienia towarów
przewożonych w ramach procedury tranzytu zewnętrznego, o której mowa w art. 91 tego rozporządzenia, jeżeli nie spełniono formalności związanych w powrotnym wywozem, o których mowa w art. 182 ust. 2 tego
rozporządzenia;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
7) "osoba" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i - o ile
obowiązujące przepisy przewidują taką możliwość - jednostkę
zrzeszającą osoby, która posiada zdolność do czynności prawnych, lecz nie posiada osobowości prawnej;

przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części
i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z
30.03.2012), zwanego dalej „rozporządzenia 258/2012”.
Przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 nie stosuje się.

N

-

W rozporządzeniu 258/2012 nie ma przepisu materialnego dotyczącego tej kwestii. W związku z tym nie ma potrzeby odwoływania się
w przepisach oddziału 3 do tego pojęcia.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Art. 83

Art. 83. Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o: „broni
palnej”, „częściach”, „istotnych komponentach”, „amunicji”
„wywozie”, „osobie”, „eksporterze”, „obszarze celnym
Unii”, „zgłoszeniu wywozowym”, „wywozie czasowym”,
„tranzycie”, „przeładunku”, „zezwoleniu na wywóz”, „nielegalnym obrocie”, „śledzeniu historii”, należy przez to rozumieć
pojęcia
zdefiniowane
w art. 2
pkt 1-4
i 6-16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art.
10 Protokołu NZ przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i
obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz
amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustana-

2

-

Art. 2
pkt 8

Art. 2
pkt 9
Art. 2
pkt 10

Art. 2
pkt 11

Art. 2
pkt 12

Art. 2
pkt 13

Art. 2
pkt 14

Do celów niniejszego rozporządzenia:
8) "eksporter" oznacza każdą osobę mającą siedzibę w Unii,
która dokonuje lub w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie
wywozowe, to znaczy osobę, która, w czasie gdy zgłoszenie jest
przyjmowane, ma umowę z odbiorcą w państwie trzecim i jest
uprawniona do decydowania o wysłaniu towaru poza obszar
celny Unii. Jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa
lub strona umowy nie działa we własnym imieniu, "eksporter"
oznacza osobę uprawnioną do decydowania o wysłaniu towaru
poza obszar celny Unii.
Jeżeli prawo dysponowania bronią palną, jej częściami i istotnymi komponentami lub amunicją przysługuje osobie mającej
siedzibę poza Unią, na podstawie umowy, na której opiera się
wywóz, za eksportera uważa się umawiającą się stronę mającą
siedzibę w Unii;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
9) "obszar celny Unii" oznacza obszar w rozumieniu art. 3
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
10) zgłoszenie wywozowe" oznacza czynność, przez którą
osoba w wymaganej formie i w określony sposób wyraża zamiar
objęcia procedurą wywozową broni palnej, jej części i istotnych
komponentów oraz amunicji;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
11) wywóz czasowy" oznacza przemieszczanie broni palnej
opuszczającej obszar celny Unii, przeznaczonej do powrotnego
przywozu w okresie nieprzekraczającym 24 miesięcy;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
12) "tranzyt" oznacza operację transportu towarów opuszczających obszar celny Unii, które są przemieszczane przez obszar co
najmniej jednego państwa trzeciego, a ich miejscem przeznaczenia jest inne państwo trzecie;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
13) "przeładunek" oznacza tranzyt obejmujący fizyczną operację wyładowania towarów ze środka transportu, za pomocą
którego dokonano przywozu, po którym następuje ponowne
załadowanie w celu powrotnego wywozu, zazwyczaj do innego
środka transportu;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
14) "zezwolenie na wywóz" oznacza:
a) jednokrotne zezwolenie lub licencję udzieloną jednemu
konkretnemu eksporterowi, obejmującą jedną dostawę
jednej lub większej liczby sztuk broni palnej, jej części i
istotnych komponentów oraz amunicji dla jednego określonego użytkownika końcowego lub odbiorcy w państwie trzecim, lub;
b) wielokrotne zezwolenie lub licencję udzieloną jednemu
konkretnemu eksporterowi, obejmujące wielokrotną do-

wiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i
tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz
amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z 30.03.2012), zwanego dalej
„rozporządzenia 258/2012”. Przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1, 3
i 4 nie stosuje się.
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Art. 2
pkt 15

Art. 2
pkt 16

Art. 3
ust. 1

stawę jednej lub większej liczby sztuk broni palnej, jej
części i istotnych komponentów oraz amunicji dla jednego określonego użytkownika końcowego lub odbiorcy w
państwie trzecim, lub;
c) globalne zezwolenie lub licencję udzieloną jednemu
konkretnemu eksporterowi, obejmujące wielokrotną dostawę jednej lub większej liczby sztuk broni palnej, jej
części i istotnych komponentów oraz amunicji dla kilku
określonych użytkowników końcowych lub odbiorców w
jednym lub kilku państwach trzecich;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
15) "nielegalny obrót" oznacza przywóz, wywóz, sprzedaż,
dostawę, przemieszczanie lub przekazanie broni palnej, jej
części i istotnych komponentów lub amunicji z terytorium lub
przez terytorium jednego z państw członkowskich do państwa
trzeciego, jeżeli zachodzi którykolwiek z poniższych warunków:
a) dane państwo członkowskie nie udziela zezwolenia na
taką operację zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia;
b) broń palna nie jest oznakowana zgodnie z art. 4 ust. 1 i
2 dyrektywy 91/477/EWG;
c) na przywożonej broni palnej nie umieszczono w chwili
przywozu co najmniej prostego oznakowania pozwalającego na identyfikację pierwotnego państwa przywozu
w Unii Europejskiej lub, jeżeli na broni palnej nie
umieszczono takiego oznakowania, niepowtarzalnego
pozwalającego na identyfikację przywożonej broni palnej;
Do celów niniejszego rozporządzenia:
16) "śledzenie historii" oznacza systematyczne śledzenie
losów broni palnej oraz w miarę możliwości jej części i istotnych komponentów oraz amunicji od producenta do nabywcy w
celu udzielania właściwym organom państw członkowskich
pomocy w wykrywaniu, badaniu i analizowaniu procesów
nielegalnego wytwarzania broni i nielegalnego obrotu bronią.
1. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:
a) transakcji pomiędzy państwami ani transferów międzypaństwowych;
b) broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz
amunicji, jeżeli zostały specjalnie zaprojektowane do
celów wojskowych, oraz, w każdym przypadku, broni
palnej umożliwiającej prowadzenie ognia w sposób w
pełni automatyczny;
c) broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz
amunicji, jeżeli przeznaczone są one dla sił zbrojnych,
policji lub władz publicznych państw członkowskich;
d) kolekcjonerów i jednostek zajmujących się kulturowymi i historycznymi aspektami broni palnej, jej części i

Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.

N

4

istotnych komponentów oraz amunicji, uznanych za takie na potrzeby niniejszego rozporządzenia przez państwa członkowskie, na których terytorium mają siedzibę, pod warunkiem zapewnienia środków śledzenia historii;
e) broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
f) zabytkowej broni palnej i jej replik, zgodnie z definicjami zawartymi w prawodawstwie krajowym, o ile
zabytkowa broń palna nie obejmuje broni wytworzonej
po 1899 r.
Art. 3
ust. 2

Art. 4
ust. 1

Art. 4
ust. 2

2. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 (Wspólnotowy kodeks celny),
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 (przepisy wykonawcze do
Wspólnotowego kodeksu celnego), rozporządzenia (WE) nr
450/2008 (zmodernizowany kodeks celny), jak również dla
systemu wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, ustanowionego w
rozporządzeniu (WE) nr 428/2009 (rozporządzenie dotyczące
podwójnego zastosowania).
1. Zezwolenie na wywóz sporządzone według wzoru formularza
zawartego w załączniku II jest wymagane w odniesieniu do
wywozu broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz
amunicji wymienionych w załączniku I. Zezwolenia takiego
udzielają, w formie pisemnej lub elektronicznej, właściwe
organy państwa członkowskiego, w którym eksporter ma siedzibę.

N

2. W przypadku gdy wywóz broni palnej, jej części, istotnych
komponentów i amunicji wymaga zezwolenia na wywóz zgodnie
z niniejszym rozporządzeniem, a dodatkowo podlega również
wymogom uzyskania zezwolenia zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB, państwa członkowskie mogą stosować
jednolitą procedurę w celu wypełnienia obowiązków nałożonych
na nie w niniejszym rozporządzeniu i w tym wspólnym stanowisku.

N

T

Przepis informacyjno-proceduralny. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

Art. 84
ust. 1-3
i 10- 11

Art. 84. 1. Wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub
amunicji wymaga uzyskania zezwolenia na wywóz.
2. Wykaz broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji,
na które jest wymagane zezwolenie na wywóz, określa załącznik
1 do rozporządzenia 258/2012.
3. Zezwolenia na wywóz udziela, w drodze decyzji administracyjnej,
minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek eksportera.
10. Wniosek może być złożony za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym
potwierdzonym profilem zaufanym.
11. Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz,
uwzględniając obowiązek zawarcia w nim odpowiednio elementów,
o których mowa w ust. 4 i 5, oraz pouczenia, o którym mowa
w ust. 6, mając na celu kompletność informacji zawartych we
wniosku oraz ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.
Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.
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Art. 4
ust. 3

3. Jeżeli broń palna, jej części i istotne komponenty oraz amunicja są umieszczone w jednym lub kilku państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym złożono
wniosek o zezwolenie na wywóz, fakt ten musi być wskazany
we wniosku.
Właściwe organy państwa członkowskiego, do których złożono
wniosek o zezwolenie na wywóz, niezwłocznie zasięgają opinii
właściwych organów zainteresowanego państwa lub państw
członkowskich i dostarczają stosownych informacji.

T

Art. 84
ust. 4
pkt 9

T

Art. 90

4. Wniosek (…) zawiera:
9) wskazanie państwa członkowskiego planowanego do zgłoszenia
do procedury wywozu, w którym znajdują się towary objęte wnioskiem;
Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz
art. 19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.

N

Art. 5

Art. 6
ust. 1
Art. 6
ust. 2
Art. 6
ust. 3

Art. 6
ust. 4
Art. 6
ust. 5

Art. 7
ust. 1

Państwo lub państwa członkowskie, opinii których się zasięga, w
ciągu 10 dni roboczych powiadamiają o wszelkich ewentualnych
zastrzeżeniach wobec udzielenia zezwolenia; zastrzeżenia te są
wiążące dla państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 6 w celu zmiany załącznika I na podstawie
zmian wprowadzanych do załącznika I do rozporządzenia
(EWG) nr 2658/87 oraz na podstawie zmian do załącznika I do
dyrektywy 91/477/EWG.
1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których
mowa w art. 5, powierza się Komisji na czas nieokreślony.
3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5, może zostać
w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski
lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie
uprawnień określonych w tej decyzji. Decyzja o odwołaniu staje
się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już
obowiązujących aktów delegowanych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja
przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie.
5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 wchodzi w
życie, tylko jeśli Parlament Europejski lub Rada nie wyraziły
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem
tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady
1. Przed wydaniem zezwolenia na wywóz broni palnej, jej
części i istotnych komponentów oraz amunicji zainteresowane
państwo członkowskie sprawdza, czy:
a) państwo trzecie przywozu zezwoliło na dany przywóz;

Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie

N

Przepis proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

N

Przepis proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

N

Przepis proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.
Przepis proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

N

N

Przepis proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

N

Przepis proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

T

Art. 90
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Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz
art. 19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.

b)

Art. 7
ust. 2

Art. 7
ust. 3

Art. 7
ust. 4

oraz
państwa trzecie tranzytu, jeżeli takie są, powiadomiły na
piśmie - najpóźniej przed wysyłką - że nie mają zastrzeżeń co do tranzytu. Niniejszy przepis nie ma zastosowania:
– do dostaw morskich lub lotniczych oraz prowadzonych z wykorzystaniem portów lub lotnisk państw
trzecich, o ile nie następuje przeładunek ani zmiana
środku transportu,
– w przypadku wywozu czasowego w możliwych do
zweryfikowania i zgodnych z prawem celach, do których należą polowanie, strzelectwo sportowe, ocena,
wystawy nieobejmujące sprzedaży oraz naprawa.

Art. 84
ust. 5
pkt 4-6

2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że jeżeli żadne
zastrzeżenia odnośnie do tranzytu nie wpłyną w terminie 20 dni
roboczych od dnia złożenia przez eksportera pisemnego wniosku
o oświadczenie o braku zastrzeżeń odnośnie do tranzytu, to
uznaje się, że państwo trzecie tranzytu nie zgłasza zastrzeżeń
wobec tranzytu.
3. Eksporter przedkłada właściwemu organowi państwa członkowskiego odpowiedzialnemu za wydawanie zezwoleń na
wywóz niezbędne dokumenty potwierdzające, że państwo trzecie
przywozu zezwoliło na przywóz oraz że państwo trzecie tranzytu
nie miało zastrzeżeń co do tranzytu.

T

Art. 88
ust. 4

T

Art. 84
ust. 5
pkt 4-6

4. Państwa członkowskie rozpatrują wnioski o zezwolenie na
wywóz w terminie ustalonym w prawie krajowym lub zgodnie z
praktyką, który nie przekracza 60 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji.

T

Art. 85
ust. 1-2
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5. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz eksporter dołącza:
4)
dokumenty, w formie oryginału albo uwierzytelnionej kopii,
potwierdzające, że właściwy organ państwa trzeciego przywozu zezwolił na przywóz towarów objętych wnioskiem;
5)
uwierzytelnione kopie pisemnych wniosków eksportera do
właściwych organów państw trzecich tranzytu o wydanie
oświadczeń o braku zastrzeżeń w odniesieniu do tranzytu
przez ich terytorium towarów objętych wnioskiem – jeżeli
eksporter planuje taki tranzyt;
6)
dokument lub dokumenty, w formie oryginału albo uwierzytelnionej kopii, potwierdzające, że właściwy organ państwa
trzeciego tranzytu nie zgłosił zastrzeżeń wobec planowanego
tranzytu towarów objętych wnioskiem o udzielenie zezwolenia na tranzyt albo oświadczenie wnioskodawcy, że
w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia przez eksportera wniosków, o których mowa w pkt 5, do eksportera nie
wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa trzeciego
tranzytu wobec planowanego tranzytu;
4. W przypadku gdy w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia
przez eksportera wniosków, o których mowa w art. 84 ust. 5 pkt 5,
do eksportera nie wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa
trzeciego tranzytu wobec planowanego tranzytu, minister właściwy
do spraw gospodarki uznaje, że właściwy organ państwa trzeciego
tranzytu nie zgłasza zastrzeżeń wobec planowanego tranzytu.
5. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz eksporter dołącza:
4)
dokumenty, w formie oryginału albo uwierzytelnionej kopii,
potwierdzające, że właściwy organ państwa trzeciego przywozu zezwolił na przywóz towarów objętych wnioskiem;
5)
uwierzytelnione kopie pisemnych wniosków eksportera do
właściwych organów państw trzecich tranzytu o wydanie
oświadczeń o braku zastrzeżeń w odniesieniu do tranzytu
przez ich terytorium towarów objętych wnioskiem – jeżeli
eksporter planuje taki tranzyt;
6)
dokument lub dokumenty, w formie oryginału albo uwierzytelnionej kopii, potwierdzające, że właściwy organ państwa
trzeciego tranzytu nie zgłosił zastrzeżeń wobec planowanego
tranzytu towarów objętych wnioskiem o udzielenie zezwolenia na tranzyt albo oświadczenie wnioskodawcy, że
w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia przez eksportera wniosków, o których mowa w pkt 5, do eksportera nie
wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa trzeciego
tranzytu wobec planowanego tranzytu;
1. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w
terminie 60 dni roboczych od dnia otrzymania od eksportera
wszystkich wymaganych dokumentów i informacji.
2. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej termin

Art. 7
ust. 5

Art. 7
ust. 6

Art. 8
ust. 1

W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych
powodów termin ten może zostać przedłużony do 90 dni roboczych.
5. Okres ważności zezwolenia na wywóz nie może przekraczać
okresu ważności zezwolenia na przywóz. W przypadku gdy w
zezwoleniu na przywóz nie określono okresu ważności, okres
ważności zezwolenia na wywóz wynosi, poza wyjątkowymi
okolicznościami i z należycie uzasadnionych powodów, co
najmniej dziewięć miesięcy.
6. Państwa członkowskie mogą zdecydować o korzystaniu z
dokumentów elektronicznych przy rozpatrywaniu wniosków o
zezwolenie na wywóz.
1. Do celów śledzenia historii zezwolenie na wywóz oraz
licencja na przywóz lub zezwolenie na przywóz wydane przez
państwo trzecie przywozu, a także dołączona dokumentacja
zawierają łącznie informacje obejmujące:
a) daty wydania i wygaśnięcia;
b) miejsce wydania;
c) państwo wywozu;
d) państwo przywozu;
e) w stosownych przypadkach – państwo lub państwa trzecie tranzytu;
f) odbiorcę;
g) końcowego odbiorcę, jeżeli jest znany w momencie dostawy;
h) dane umożliwiające identyfikację broni palnej, jej części
i istotnych komponentów oraz amunicji oraz określające
ich ilość, w tym – najpóźniej przed dostawą - oznakowanie umieszczone na broni palnej.

wskazany w ust. 1 może zostać przedłużony do 90 dni roboczych.

T

Art. 87
ust. 1

1. Zezwolenia na wywóz udziela się na okres roku, jednakże nie na
dłużej niż na okres ważności zezwolenia lub dokumentu uprawniającego do przywozu, wydanego przez właściwe organy w państwie
trzecim przywozu.

T

Art. 84
ust. 10

T

Art. 84
ust. 4
pkt 2-18

10. Wniosek może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym
profilem zaufanym.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
2)
nazwę eksportera, jego numer identyfikacji podatkowej
(NIP), numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI), adres siedziby
albo miejsca prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe
wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu;
3)
nazwę odbiorcy końcowego, jego numer Wspólnotowego
Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) – jeżeli dotyczy, adres siedziby albo miejsca
stałego pobytu oraz dane kontaktowe;
4)
nazwę agenta celnego lub przedstawiciela eksportera lub
podmiotu będącego partnerem handlowym eksportera przy
realizacji wnioskowanego wywozu, wraz z określeniem jego
roli w tym wywozie, jego numer Wspólnotowego Systemu
Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI), adres jego siedziby albo miejsca stałego pobytu oraz
dane kontaktowe;
5)
wskazanie państwa wywozu i państwa przywozu, wraz z
kodowym oznaczeniem tych państw, zgodnie z rozporządzeniem 1106/2012;
6)
wskazanie państwa trzeciego tranzytu, wraz z kodowym
oznaczeniem tego państwa, zgodnie z rozporządzeniem
1106/2012 – jeżeli dotyczy;
7)
wskazanie oznaczenia dokumentu zezwalającego na przywóz towarów objętych wnioskiem, miejsca i daty jego wydania, daty ważności oraz nazwy organu, który udzielił tego
zezwolenia;
8)
nazwę użytkownika końcowego, jeżeli jest znany w momencie realizacji wnioskowanego wywozu, jego numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów
Gospodarczych (EORI) – jeżeli dotyczy, adres siedziby albo
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz dane
kontaktowe;
9)
wskazanie państwa członkowskiego planowanego do zgłoszenia do procedury wywozu, w którym znajdują się towary
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objęte wnioskiem;
informację, czy broń palna, jej części i istotne komponenty
oraz amunicja znajdują się w jednym lub kilku państwach
członkowskich innych, niż państwo członkowskie, w którym
złożono wniosek o zezwolenie na wywóz;
11)
opis towarów objętych wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na wywóz;
12)
wskazanie ośmiocyfrowych numerów Kodów Nomenklatury
Scalonej właściwych dla towarów lub grup towarów objętych wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wywóz, określonych w Załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr
2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 07.09.1987 r., str. 1);
13)
wskazanie oznakowania umieszczonego na towarze objętym
wnioskiem;
14)
określenie waluty i wartości transakcji, zgodne z zawartą
umową na wywóz towarów objętych wnioskiem;
15)
określenie ilości towarów, wyrażonej w sztukach lub wadze
w kilogramach;
16)
określenie końcowego zastosowania towarów objętych
wnioskiem – jeżeli dotyczy;
17)
wskazanie daty zawarcia umowy dotyczącej wnioskowanego
wywozu – jeżeli dotyczy;
18)
określenie celnej procedury wnioskowanego wywozu.
Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.
10)

Art. 8
ust. 2

Art. 9
ust. 1

2. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, są zawarte w
licencji na przywóz lub zezwoleniu na przywóz, eksporter
przekazuje je z wyprzedzeniem państwom trzecim tranzytu,
najpóźniej przed wysyłką.
1. Procedury uproszczone wywozu czasowego lub powrotnego
wywozu broni palnej, jej części, istotnych komponentów i
amunicji stosuje się następująco:
a) Zezwolenie na wywóz nie jest wymagane dla:
(i)
wywozu czasowego dokonywanego przez myśliwych lub strzelców sportowych w ramach
mienia prywatnego towarzyszącego im podczas
podróży do państwa trzeciego, pod warunkiem
że złożą oni właściwym organom dowody dotyczące celów podróży, w szczególności przedkładając zaproszenie lub inne potwierdzenie udziału
w polowaniu lub uprawianiu strzelectwa sportowego w docelowym państwie trzecim, w przypadku:
–
jednej lub wielu sztuk broni palnej,
–
istotnych komponentów, jeśli są one
oznaczone, jak również części,
–
stosownej amunicji, w maksymalnej ilości 800 naboi dla myśliwych i 1 200 na-

N

Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.

N
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boi dla strzelców sportowych;
powrotnego wywozu dokonywanego przez myśliwych lub strzelców sportowych w ramach towarzyszącego im mienia prywatnego w związku
z czasowym dopuszczeniem do udziału w polowaniu lub uprawianiu strzelectwa sportowego,
pod warunkiem że broń palna pozostaje własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii i że jest wywożona z powrotem do tej
osoby.
b) W momencie opuszczania obszaru celnego Unii przez
państwo członkowskie inne niż państwo ich miejsca zamieszkania, myśliwi i strzelcy sportowi przedkładają
właściwym organom europejską kartę broni palnej,
przewidzianą w art. 1 i 12 dyrektywy 91/477/EWG. W
przypadku podróży lotniczej przy przekazywaniu danych
przedmiotów linii lotniczej w celu transportu poza obszar celny Unii należy okazać właściwym organom europejską kartę broni palnej.
W momencie opuszczania obszaru celnego Unii przez państwo członkowskie ich miejsca zamieszkania myśliwi i
strzelcy sportowi mogą okazać zamiast europejskiej karty broni palnej inny dokument uznawany za ważny do
tego celu przez właściwe organy tego państwa członkowskiego.
c) Właściwe ograny państwa członkowskiego zawieszają
na okres nieprzekraczający 10 dni procedurę wywozu
lub w razie konieczności w inny sposób zapobiegają
opuszczeniu przez broń palną, jej części i istotne komponenty lub amunicję obszaru celnego Unii przez terytorium tego państwa członkowskiego, w przypadku gdy
mają podstawę do podejrzeń, że powody podane przez
myśliwych lub strzelców sportowych są niezgodne ze
stosownymi ustaleniami i obowiązkami określonymi w
art. 10. W wyjątkowych okolicznościach i z należycie
uzasadnionych powodów okres, o którym mowa w niniejszej literze, może zostać przedłużony do 30 dni.
2. Państwa członkowskie ustanawiają, zgodnie z prawem krajowym, procedury uproszczone mające zastosowanie w przypadku:
a) powrotnego wywozu broni palnej w związku z czasowym dopuszczeniem do oceny lub wystawy niezwiązanej ze sprzedażą, lub uszlachetnianiem czynnym w ramach naprawy, pod warunkiem że broń palna pozostaje
własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii i że jest wywożona z powrotem do tej osoby;
b) powrotnego wywozu broni palnej, jej części i istotnych
komponentów oraz amunicji, jeżeli są one umieszczone
(ii)

Art. 9
ust. 2

T

Art. 90

Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.

T

Art. 90

Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 91

Art. 91. W przypadkach wskazanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia
258/2012, wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub
amunicji odbywa się według procedur określonych w przepisach
celnych, w urzędzie celno-skarbowym wyznaczonym zgodnie z art.
92.
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Art. 10
ust. 1

Art. 10
ust. 2

w magazynie czasowego składowania od momentu ich
wprowadzenia na obszar celny Unii do opuszczenia
przez nie tego obszaru;
c) wywozu czasowego broni palnej w celu dokonania oceny,
naprawy i wystawy niezwiązanej ze sprzedażą, pod warunkiem że eksporter udowodni, iż posiada tę broń
zgodnie z prawem i wywozi ją zgodnie z procedurą
uszlachetniania biernego lub z celną procedurą wywozu
czasowego
1. Przy podejmowaniu decyzji, czy udzielić zezwolenia na
wywóz na podstawie niniejszego rozporządzenia, państwa
członkowskie biorą pod uwagę wszelkie istotne względy obejmujące w stosownych przypadkach:
a) ich obowiązki i zobowiązania wynikające z udziału w
odpowiednich międzynarodowych systemach kontroli
wywozu lub z bycia stroną odpowiednich umów międzynarodowych;
b) względy krajowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym względy objęte wspólnym stanowiskiem
2008/944/WPZiB;
c) względy dotyczące zamierzonego końcowego zastosowania, odbiorcy, określonego odbiorcy końcowego oraz
ryzyka zmiany zastosowania.

2. Oprócz istotnych względów określonych w ust. 1 przy ocenie
wniosku o zezwolenie na wywóz państwa członkowskie biorą
pod uwagę stosowanie przez eksportera współmiernych i odpowiednich środków i procedur zapewniających przestrzeganie
przepisów i celów niniejszego rozporządzenia oraz warunków
określonych w zezwoleniu.
Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej udzielenia zezwolenia na wywóz na podstawie niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie przestrzegają swych zobowiązań w odniesieniu do sankcji nałożonych decyzjami przyjętymi przez Radę lub
decyzją Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE) lub wiążącą rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ, w
szczególności w zakresie embarga na dostawy broni.

T

T

Art. 92

Art. 92. Wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów oraz
amunicji jest realizowany w wyznaczonych urzędach celnoskarbowych, wymienionych w wykazie określonym w
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust 2 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.

Art. 86
Art. 88

Art. 86. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela zezwolenia
na wywóz, odmawia, unieważnia, zawiesza, zmienia lub cofa
udzielone zezwolenie, mając na względzie przesłanki wskazane w
art. 10 i art. 11 rozporządzenia 258/2012.

Art. 86
Art. 88

Art. 88. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem
zezwolenia na wywóz, może wystąpić do ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji
Wywiadu o wyrażenie opinii odnośnie występowania okoliczności
uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na wywóz.
2. Opinie są przekazywane przez organy opiniujące ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystąpienia o opinię. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek o
udzielenie zezwolenia na wywóz, uwzględnia opinie organów
opiniujących, o których mowa w ust. 1, a także zastrzeżenia
właściwego organu państwa trzeciego w zakresie wywozu lub
tranzytu towarów objętych wnioskiem.
4. W przypadku gdy w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia
przez eksportera wniosków, o których mowa w art. 84 ust. 5 pkt 5,
do eksportera nie wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa
trzeciego tranzytu wobec planowanego tranzytu, minister właściwy
do spraw gospodarki uznaje, że właściwy organ państwa trzeciego
tranzytu nie zgłasza zastrzeżeń wobec planowanego tranzytu.
Art. 86. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela zezwolenia
na wywóz, odmawia, unieważnia, zawiesza, zmienia lub cofa
udzielone zezwolenie, mając na względzie przesłanki wskazane w
art. 10 i art. 11 rozporządzenia 258/2012.
Art. 88. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem
zezwolenia na wywóz, może wystąpić do ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji
Wywiadu o wyrażenie opinii odnośnie występowania okoliczności
uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na wywóz.
2. Opinie są przekazywane przez organy opiniujące ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia
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Art. 11
ust. 1

Art. 11
ust. 2

1. Państwa członkowskie:
a) odmawiają udzielenia zezwolenia na wywóz, jeżeli
wnioskodawca był wcześniej karany za czyn stanowiący
przestępstwo wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w
sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury
wydawania osób między państwami członkowskimi(15)
lub za jakikolwiek inny czyn, jeżeli stanowi on przestępstwo zagrożone maksymalną karą pozbawienia wolności
o wymiarze co najmniej czterech lat lub karą surowszą;
b) unieważniają, zawieszają, zmieniają lub cofają zezwolenie na wywóz, jeżeli warunki jego udzielenia nie zostały
lub przestają być spełnione.
Niniejszy ustęp nie narusza bardziej rygorystycznych przepisów
krajowych.

T

2. W przypadku gdy państwa członkowskie odmawiają udzielenia
zezwolenia na wywóz lub też unieważniają, zawieszają, zmieniają lub cofają to zezwolenie, powiadamiają o tym fakcie właściwe
organy pozostałych państw członkowskich i przekazują im
odpowiednie informacje. W przypadku gdy właściwe organy
państwa członkowskiego zawiesiły zezwolenie na wywóz,
ostateczna ocena sprawy jest przekazywana pozostałym państwom członkowskim pod koniec okresu zawieszenia.

T

Art. 86
Art. 88

otrzymania wystąpienia o opinię. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek o
udzielenie zezwolenia na wywóz, uwzględnia opinie organów
opiniujących, o których mowa w ust. 1, a także zastrzeżenia
właściwego organu państwa trzeciego w zakresie wywozu lub
tranzytu towarów objętych wnioskiem.
4. W przypadku gdy w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia
przez eksportera wniosków, o których mowa w art. 84 ust. 5 pkt 5,
do eksportera nie wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa
trzeciego tranzytu wobec planowanego tranzytu, minister właściwy
do spraw gospodarki uznaje, że właściwy organ państwa trzeciego
tranzytu nie zgłasza zastrzeżeń wobec planowanego tranzytu.
Art. 86. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela zezwolenia
na wywóz, odmawia, unieważnia, zawiesza, zmienia lub cofa
udzielone zezwolenie, mając na względzie przesłanki wskazane w
art. 10 i art. 11 rozporządzenia 258/2012.
Art. 88. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem
zezwolenia na wywóz, może wystąpić do ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji
Wywiadu o wyrażenie opinii odnośnie występowania okoliczności
uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na wywóz.
2. Opinie są przekazywane przez organy opiniujące ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystąpienia o opinię. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek o
udzielenie zezwolenia na wywóz, uwzględnia opinie organów
opiniujących, o których mowa w ust. 1, a także zastrzeżenia
właściwego organu państwa trzeciego w zakresie wywozu lub
tranzytu towarów objętych wnioskiem.
4. W przypadku gdy w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia
przez eksportera wniosków, o których mowa w art. 84 ust. 5 pkt 5,
do eksportera nie wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa
trzeciego tranzytu wobec planowanego tranzytu, minister właściwy
do spraw gospodarki uznaje, że właściwy organ państwa trzeciego
tranzytu nie zgłasza zastrzeżeń wobec planowanego tranzytu.

Art. 90
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Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 11
ust. 3

Art. 11
ust. 4
Art. 12

3. Zanim właściwe organy państwa członkowskiego udzielą
zezwolenia na wywóz na mocy niniejszego rozporządzenia,
uwzględniają one wszelkie odmowy wydane na mocy niniejszego rozporządzenia, o których zostały powiadomione, aby upewnić się, czy właściwe organy innego państwa członkowskiego
lub państw członkowskich nie odmówiły wydania zezwolenia
dla zasadniczo identycznej transakcji (dotyczącej towaru o
zasadniczo identycznych parametrach lub właściwościach technicznych, dotyczącej tego samego importera lub odbiorcy).

Właściwe organy państwa członkowskiego mogą najpierw
skonsultować się z właściwymi organami państwa członkowskiego lub państw członkowskich, które odmówiły wydania
zezwolenia, unieważniły je, zawiesiły, zmieniły lub wycofały
zgodnie z ust. 1 i 2. Jeżeli po takiej konsultacji właściwe organy
państwa członkowskiego zdecydują się udzielić zezwolenia,
powiadamiają o tym właściwe organy pozostałych państw
członkowskich, podając wszelkie informacje niezbędne do
wyjaśnienia takiej decyzji.
4. Wszelkie informacje przekazywane zgodnie z przepisami
niniejszego artykułu muszą być zgodne z przepisami art. 19 ust.
2 dotyczącymi poufności takich informacji.
Zgodnie z prawem krajowym lub stosowaną praktyką państwa
członkowskie przechowują przez co najmniej 20 lat wszelkie
informacje dotyczące broni palnej oraz, jeżeli jest to właściwe i
możliwe, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji,
które to informacje są niezbędne do śledzenia historii i identyfikacji tej broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz
amunicji, oraz do zapobiegania nielegalnemu obrotowi tymi
towarami i wykrywania takiego obrotu. Informacje te obejmują
miejsce, daty wydania i wygaśnięcia zezwolenia na wywóz;

T

Art. 86
Art. 88

Art. 86. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela zezwolenia
na wywóz, odmawia, unieważnia, zawiesza, zmienia lub cofa
udzielone zezwolenie, mając na względzie przesłanki wskazane w
art. 10 i art. 11 rozporządzenia 258/2012.
Art. 88. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem
zezwolenia na wywóz, może wystąpić do ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych,
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji
Wywiadu o wyrażenie opinii odnośnie występowania okoliczności
uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na wywóz.
2. Opinie są przekazywane przez organy opiniujące ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wystąpienia o opinię. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek o
udzielenie zezwolenia na wywóz, uwzględnia opinie organów
opiniujących, o których mowa w ust. 1, a także zastrzeżenia
właściwego organu państwa trzeciego w zakresie wywozu lub
tranzytu towarów objętych wnioskiem.
4. W przypadku gdy w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia
przez eksportera wniosków, o których mowa w art. 84 ust. 5 pkt 5,
do eksportera nie wpłynęły zastrzeżenia właściwego organu państwa
trzeciego tranzytu wobec planowanego tranzytu, minister właściwy
do spraw gospodarki uznaje, że właściwy organ państwa trzeciego
tranzytu nie zgłasza zastrzeżeń wobec planowanego tranzytu.

T

Art. 90

Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.

N

T

Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 89
ust. 1-2
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1. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr udzielonych zezwoleń na wywóz broni palnej, części i istotnych komponentów oraz amunicji oraz przechowuje zawarte w tym rejestrze dane
przez 20 lat.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki przechowuje informacje i
dokumenty zgromadzone w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na wywóz przez okres 20 lat, w celu umożliwienia identyfikacji i identyfikowalności broni palnej, części i istotnych komponentów oraz amunicji, będącej przedmiotem wywozu oraz wykrywaniu i

państwo wywozu; państwo przywozu; w stosownych przypadkach - państwo trzecie tranzytu; odbiorcę; końcowego odbiorcę,
jeżeli jest znany w momencie wywozu; opis i ilość towarów, w
tym umieszczone na nich oznakowanie.
Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do wywozu, o którym
mowa w art. 9.

Art. 13
ust. 1

Art. 13
ust. 2

Art. 13
ust. 3

Art. 14

Art. 15

1. W przypadku podejrzeń państwa członkowskie zwracają się
do państwa trzeciego przywozu o potwierdzenie odbioru dostawy broni palnej, jej części i istotnych komponentów lub amunicji.
2. Na wniosek państwa trzeciego wywozu, będącego w momencie wywozu stroną protokołu NZ w sprawie broni palnej, państwa członkowskie potwierdzają przyjęcie na obszarze celnym
Unii dostawy broni palnej, jej części i istotnych komponentów
lub amunicji, zasadniczo poprzez przedłożenie odpowiednich
przywozowych dokumentów celnych.
3. Państwa członkowskie stosują się do przepisów ust. 1 i 2
zgodnie z prawem krajowym lub stosowaną praktyką. W szczególności w odniesieniu do wywozu właściwy organ państwa
członkowskiego może zdecydować o zwróceniu się do eksportera albo o skontaktowaniu się bezpośrednio z państwem trzecim
przywozu.
Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa procedur udzielania zezwolenia oraz
możliwości weryfikacji lub stwierdzenia autentyczności zezwoleń.
W stosownych przypadkach weryfikację i stwierdzenie
autentyczności można również zapewnić za pośrednictwem
kanałów dyplomatycznych.
Aby zapewnić prawidłowe stosowanie niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie podejmują niezbędne i proporcjonalne środki, umożliwiające ich właściwym organom:
a) gromadzenie informacji na temat wszelkich zamówień
lub transakcji dotyczących broni palnej, jej części i
istotnych komponentów oraz amunicji; oraz
b)

zapobieganiu nielegalnemu obrotowi takimi towarami.

Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.

N

T

Art. 90

T

Art. 90

T

Art. 90

Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.
Przepis informacyjno-proceduralny. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

N

T

Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.
Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.

Art. 87
ust. 2

2. Oryginał zezwolenia na wywóz, po wykorzystaniu lub upływie
terminu ważności, zwraca się organowi, który go wydał.

Art. 89
ust. 3-5

3. Eksporter jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej
siedzibie ewidencję zawierającą dane identyfikujące zezwolenie:
jego numer, datę wydania i datę ważności, wraz z informacją o
stopniu jego realizacji wobec ilości przyznanych w zezwoleniu.
4. Wpisów do ewidencji, o której mowa w ust. 3, dokonuje się
niezwłocznie po każdym wywozie.
5. Eksporter, na żądanie ministra właściwego do spraw gospodarki,
jest obowiązany udostępnić niezwłocznie dane, o których mowa w
ust. 3.

Art. 93

Art. 93. Przedsiębiorca dokonujący wywozu broni palnej, części,

potwierdzenie, że środki kontroli wywozu są właściwie
stosowane, co może obejmować w szczególności prawo
wejścia na teren nieruchomości osób, które mają interes
w transakcji wywozu.
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Państwa członkowskie ustanawiają przepisy w sprawie sankcji
mających zastosowanie w przypadku naruszeń niniejszego
rozporządzenia oraz podejmują wszelkie środki konieczne do
zapewnienia ich wprowadzania w życie. Sankcje takie muszą
być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
1. Dopełniając formalności celnych związanych z wywozem
broni palnej, jej części i istotnych komponentów lub amunicji w
urzędzie celnym wywozu, eksporter przedkłada dowód uzyskania niezbędnego zezwolenia na wywóz.

T

Art. 138

T

Art. 91

Art. 17
ust. 2

2. Od eksportera można wymagać przedłożenia tłumaczenia
dokumentów stanowiących dowód na język urzędowy państwa
członkowskiego, w którym składane jest zgłoszenie wywozowe.

T

Art. 84
ust. 7

Art. 17
ust. 3

3. Bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych państwom członkowskim na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 państwa
członkowskie zawieszają na okres nieprzekraczający 10 dni
procedurę wywozu z ich terytorium lub w razie konieczności w
inny sposób zapobiegają opuszczeniu obszaru celnego Unii
przez ich terytorium przez broń palną, jej części i istotne komponenty lub amunicję objęte ważnym zezwoleniem na wywóz,
jeżeli mają podstawę do podejrzeń, że:
a) przy udzielaniu zezwolenia nie wzięto pod uwagę
istotnych informacji; lub
b) od momentu udzielenia zezwolenia okoliczności uległy
zasadniczej zmianie.
W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych
powodów okres ten może zostać przedłużony do 30 dni.
4. W okresie lub w przedłużonym okresie, o których mowa w
ust. 3, państwa członkowskie zwalniają broń palną, jej części i
istotne komponenty lub amunicję albo podejmują działania na
podstawie art. 11 ust. 1 lit. b).
1. Państwa członkowskie mogą zdecydować, że formalności
celnych dotyczących wywozu broni palnej, jej części i istotnych
komponentów lub amunicji można dopełniać tylko w uprawnionych do tego urzędach celnych.

N

Art. 16

Art. 17
ust. 1

Art. 17
ust. 4

Art. 18
ust. 1

Art. 91. W przypadkach wskazanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia
258/2012, wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub
amunicji odbywa się według procedur określonych w przepisach
celnych, w urzędzie celno-skarbowym wyznaczonym zgodnie z art.
92.
7. W przypadku dokumentów dołączanych do wniosku
sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć dokonane przez
tłumacza przysięgłego tłumaczenia tych dokumentów na język
polski.
Przepis proceduralny dotyczący właściwego organu państwa członkowskiego (ministra właściwego ds. gospodarki)

Przepis proceduralny dotyczący właściwego organu państwa członkowskiego (ministra właściwego ds. gospodarki). Nie wymaga
uwzględnienia w projektowanej ustawie.

N

T

istotnych komponentów oraz amunicji podlega kontroli organu udzielającego zezwolenie oraz urzędów celnoskarbowych pod względem:
1)
przestrzegania zgodności rzeczywistego wywozu z zezwoleniem, w tym weryfikacji transakcji po jej dokonaniu;
2)
prawidłowości prowadzenia ewidencji, o której mowa w art.
89 ust. 3.
Art. 138. Kto bez zezwolenia lub wbrew warunkom określonym
w zezwoleniu na wywóz dokonuje wywozu, o którym mowa
w art. 84 ust. 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 91
Art. 92

15

Art. 91. W przypadkach wskazanych w art. 9 ust. 2 rozporządzenia
258/2012, wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub
amunicji odbywa się według procedur określonych w przepisach
celnych, w urzędzie celno-skarbowym wyznaczonym zgodnie z art.
92.
Art. 92. Wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów oraz
amunicji jest realizowany w wyznaczonych urzędach celnoskarbowych, wymienionych w wykazie określonym w
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 20 ust 2 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.
Art. 18
ust. 2

Art. 19
ust. 1

Art. 19
ust. 2

Art. 20
ust. 1

Art. 20
ust. 2
Art. 21
ust. 1

Art. 21
ust. 2

2. Państwa członkowskie korzystające z możliwości, o której
mowa w ust. 1, informują Komisję o uprawnionych urzędach
celnych i o późniejszych zmianach w tym zakresie. Komisja
corocznie publikuje i aktualizuje te informacje w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
1. Państwa członkowskie podejmują we współpracy z Komisją i
zgodnie z art. 21 ust. 2 wszelkie odpowiednie środki umożliwiające nawiązanie bezpośredniej współpracy i wymianę informacji
między właściwymi organami w celu poprawy skuteczności
środków określonych w niniejszym rozporządzeniu. Informacje
takie mogą obejmować:
a) dane eksporterów, którym odmówiono udzielenia zezwolenia lub którzy są objęci decyzjami podjętymi
przez państwa członkowskie na podstawie art. 11;
b) dane dotyczące odbiorców lub innych podmiotów zamieszanych w podejrzane działania oraz dane dotyczące przebytych tras, jeżeli są one dostępne.
2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97(16) w sprawie wzajemnej pomocy, a w szczególności przepisy tego rozporządzenia
dotyczące poufności informacji, stosuje się odpowiednio do
środków określonych w niniejszym artykule, bez uszczerbku dla
art. 20 niniejszego rozporządzenia.
1. Powołuje się Grupę Koordynacyjną ds. Wywozu Broni Palnej
("Grupa Koordynacyjna"), której przewodniczy przedstawiciel
Komisji. Każde państwo członkowskie wyznacza do tej grupy
swojego przedstawiciela.
Grupa Koordynacyjna bada wszelkie kwestie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia podniesione przez przewodniczącego albo przedstawiciela państwa członkowskiego. Grupę
obowiązują zasady poufności określone w rozporządzeniu (WE)
nr 515/97.

N

2. Przewodniczący Grupy Koordynacyjnej lub Grupa Koordynacyjna konsultują się w razie potrzeby z zainteresowanymi
podmiotami, których dotyczy niniejsze rozporządzenie.
1. Każde państwo członkowskie informuje Komisję o przepisach
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych przyjętych w
ramach wykonania niniejszego rozporządzenia, w tym o środkach, o których mowa w art. 16.
2. Do dnia 19 kwietnia 2012 r. każde państwo członkowskie
informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o organach
krajowych właściwych do wykonania art. 7, 9, 11 i 17. Na
podstawie tych informacji Komisja corocznie publikuje i aktualizuje wykaz tych organów w serii C Dziennika Urzędowego

T

Przepis proceduralny dotyczący właściwego organu państwa członkowskiego (ministra właściwego ds. gospodarki)

Art. 90

Art. 90. Organem właściwym do wypełniania obowiązku, o którym
mowa w art. 4 ust. 3, art. 7, art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 i 3 oraz art.
19 rozporządzenia 258/2012, jest minister właściwy do spraw
gospodarki.

N

Przepis informacyjno-proceduralny. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

N

Przepis informacyjno-proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga
uwzględnienia w projektowanej ustawie.

N

Przepis informacyjno-proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga
uwzględnienia w projektowanej ustawie.

N

Przepis proceduralny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.

N

Przepis proceduralny dotyczący właściwego organu państwa członkowskiego (ministra właściwego ds. gospodarki). Nie wymaga
uwzględnienia w projektowanej ustawie.
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Unii Europejskiej.

Art. 21
ust. 3

Art. 22

Zał. I

3. Do dnia 19 kwietnia 2017 r., zaś później na wniosek Grupy
Koordynacyjnej, a w każdym razie co dziesięć lat, Komisja
dokonuje przeglądu wykonania niniejszego rozporządzenia i
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat jego stosowania wraz z ewentualnymi wnioskami
dotyczącymi wprowadzenia zmian. Państwa członkowskie
przekazują Komisji wszelkie właściwe informacje potrzebne do
przygotowania sprawozdania, w tym informacje o stosowaniu
jednolitej procedury, o której mowa w art. 4 ust. 2.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 września 2013 r.
Jednakże art. 13 ust. 1 i 2 stosuje się, począwszy od trzydziestego dnia od daty wejścia w życie w Unii Europejskiej protokołu
NZ w sprawie broni palnej, po jego zawarciu zgodnie z art. 218
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Wykaz broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz
amunicji
1. Krótka broń palna półautomatyczna oraz repetująca
2. Krótka broń palna jednostrzałowa z amunicją centralnego
zapłonu
3. Krótka broń palna jednostrzałowa z amunicją bocznego
zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 28 cm
4. Długa broń palna półautomatyczna, której magazynek i
komora mogą razem pomieścić ponad trzy naboje
5. Długa broń palna półautomatyczna, której magazynek i
komora nie mogą razem pomieścić więcej niż trzy naboje,
jeżeli mechanizm ładujący jest wymienny lub jeżeli nie
jest pewne, czy broń tę można przerobić za pomocą zwykłych narzędzi w broń, której magazynek i komora mogą
pomieścić więcej niż trzy naboje
6. Repetująca i półautomatyczna długa broń palna z lufą o
gładkim przewodzie, której długość nie przekracza 60 cm
7. Półautomatyczna broń palna do użytku cywilnego, która
przypomina broń samoczynną
8. Repetująca długa broń palna inna niż wymieniona w pkt 6
9. Długa broń palna jednostrzałowa z lufą gwintowaną
10. Półautomatyczna długa broń palna inna niż wymieniona w
pkt 4-7
11. Krótka broń palna jednostrzałowa na amunicję bocznego
zapłonu, której całkowita długość jest nie mniejsza niż 28

N

Przepis proceduralny dotyczący KE. Nie wymaga uwzględnienia w
projektowanej ustawie.

N

Przepis proceduralny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.

N

Przepis informacyjny. Nie wymaga uwzględnienia w projektowanej
ustawie.
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cm
12. Jednostrzałowa długa broń palna z lufami o gładkim
przewodzie
13. Części zaprojektowane specjalnie do broni palnej i istotne
dla jej funkcjonowania, w tym lufa, szkielet lub komora
zamkowa, suwadło lub bębenek, trzon lub zatrzask zamkowy oraz każde urządzenie przeznaczone lub przystosowane do tłumienia hałasu spowodowanego wystrzałem z
broni palnej
Każdy istotny komponent takiej broni palnej: mechanizm zamkowy, komora oraz lufa broni palnej, które będąc osobnymi przedmiotami, włączone są do kategorii
broni palnej, w której są lub mają być osadzone
14. Amunicja: cały nabój lub jego komponenty, w tym łuski,
spłonki, proch, pociski lub ładunki rażące, używane w
broni palnej, jeżeli komponenty te są również objęte wymogiem uzyskania zezwolenia w danym państwie członkowskim
15. Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie o wartości historycznej. Antyki mające ponad 100 lat.

Zał. II

Do celów niniejszego załącznika:
a) "krótka broń palna" oznacza broń palną z lufą, której
długość nie przekracza 30 centymetrów lub której całkowita długość nie przekracza 60 centymetrów;
b) "długa broń palna" oznacza każdą broń palną inną niż
krótka broń palna;
c) "automatyczna broń palna" oznacza broń palną, która
ładuje się automatycznie po
każdorazowym wystrzeleniu naboju i która może wystrzelić
więcej niż jeden nabój przy jednym naciśnięciu spustu;
d) "półautomatyczna broń palna" oznacza broń palną, która
ładuje się automatycznie po każdorazowym wystrzeleniu
naboju i która może wystrzelić tylko jeden nabój przy
jednym naciśnięciu spustu;
e) "repetująca broń palna" oznacza broń palną, która po
wystrzeleniu naboju może zostać ponownie naładowana
ręcznie z magazynka lub cylindra;
f) "jednostrzałowa broń palna" oznacza broń palną bez magazynka, którą ładuje się przed każdorazowym strzałem
poprzez ręczny załadunek naboju do komory lub wgłębienia na ładunek w części zamkowej lufy.
Wzór formularza zezwolenia na wywóz

Nie wymaga transpozycji.

N
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ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

TYTUŁ PROJEKTU

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w
zakresie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu NZ
przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej
częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające
zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni
palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94/1 z
30.3.2012);
numer w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów UC23

JEDN.
RED.
Art. 94
art. 95
art. 96
art. 97

TREŚĆ PRZEPISU/ÓW PROJEKTU
Art. 94. 1. Na wniosek przedsiębiorcy, który zamierza nabyć broń palną, części i
istotne komponenty lub amunicję, o których mowa w załączniku 1 do
rozporządzenia 258/2012, poza obszarem celnym Unii Europejskiej, minister
właściwy do spraw gospodarki wydaje certyfikat importowy lub poświadcza
oświadczenie końcowego użytkownika.
2. W przypadku gdy właściwe organy państwa trzeciego wywozu tego
wymagają, minister właściwy do spraw gospodarki, w ramach poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika, może zobowiązać się do uznania
ograniczeń i warunków związanych z obrotem bronią palną, częściami i istotnymi
komponentami lub amunicją określonych przez te organy.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika, jeżeli nie mogą być spełnione warunki i
ograniczenia określone przez właściwe organy państwa trzeciego wywozu.
Art. 95. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenie
oświadczenia użytkownika końcowego zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy, w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
oznaczenie zagranicznego dostawcy, w tym jego nazwę, adres siedziby albo
adres miejsca zamieszkania na terytorium państwa trzeciego oraz jego
numer identyfikacyjny używany przez właściwe władze krajowe;
3)
oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy
przy realizacji wnioskowanego przywozu, w tym ich nazwy, adresy siedzib
albo adresy miejsca zamieszkania, oraz ich roli w tej transakcji;
4)
opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, będących
przedmiotem przywozu, w tym wartość, ilość i oznakowanie oraz wskazanie
ośmiocyfrowych numerów Kodów Nomenklatury Scalonej CN, właściwych
dla towarów lub grup towarów objętych wnioskiem, określonych w
Załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987
r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 07.09.1987, str. 1);
5)
oznaczenie producenta towarów, które będą przedmiotem przywozu, oraz
końcowych użytkowników;
6)
informację o sposobie wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji przez końcowych użytkowników;
7)
określenie kraju końcowego przeznaczenia.
2. We wniosku o wydanie certyfikatu importowego informacje wskazane w
ust. 1 pkt 4 i 6 podaje się również w języku angielskim.
3. Do wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika na przywóz broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji wnioskodawca dołącza:
1)
oświadczenia o posiadaniu koncesji uprawniającej do nabycia broni palnej,

UZASADNIENIE WPROWADZENIA
PRZEPISU
Implementowane
rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
258/2012 nie reguluje kontroli przywozu
broni palnej części i istotnych
komponentów oraz amunicji do broni
palnej z krajów trzecich. Regulacje dot.
kontroli przywozu leżą zatem w gestii
państw członkowskich. W projekcie
ustawy o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią
o
przeznaczeniu
wojskowym
lub
policyjnym
nie
wprowadzono obligatoryjnej kontroli
przywozu, jednakże z uwagi na prawnie
uzasadniony interes przedsiębiorców, w
powiązaniu
z
implementowanym
rozporządzeniem
258/2012
wprowadzono środki dot. przywozu
broni palnej części i istotnych
komponentów oraz amunicji do broni
palnej spoza obszaru celnego Unii
Europejskiej.
Zgodnie
z
zaproponowanymi
regulacjami
minister właściwy do spraw gospodarki
będzie wydawał certyfikat importowy
lub
poświadczał
oświadczenie
końcowego użytkownika broni palnej,
części i istotnych komponentów oraz
amunicji do broni palnej na wniosek
przedsiębiorcy,
od
którego
taki
dokument jest wymagany w państwie
trzecim zbywcy. Wprowadzono zatem
regulację o charakterze fakultatywnym,
z której przedsiębiorca może, ale nie
musi skorzystać (dokument nie jest
wymagany we wszystkich państwach
trzecich). Przedsiębiorca przedstawia
dokumentami, m. in. kopią umowy
dotyczącej przywozu towarów, zawartą
ze zbywcą, złoży oświadczenie o
posiadaniu ważnej i aktualnej koncesji

części i istotnych komponentów lub amunicji;
projekt umowy lub umowę dotyczącą przywozu, jeśli taka umowa jest
wymagana, list intencyjny lub zapytanie ofertowe;
3)
w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną
–oświadczenie, że nie był karany za czyn stanowiący przestępstwo
wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia
13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania
i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi lub za
jakikolwiek inny czyn, jeżeli stanowi on przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia wolności od lat 4, a w przypadku gdy wnioskodawca jest
przedsiębiorcą innym niż osoba fizyczna – oświadczenie osób
reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, że nie były karane za taki czyn;
4)
w przypadku wniosku o wydanie certyfikatu importowego – zobowiązanie
się, w uzgodnieniu z końcowym użytkownikiem, do umożliwienia
przeprowadzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, przy
udziale przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli
zgodności wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji z deklaracją zawartą we wniosku, w miejscu ich wykorzystania w
całym okresie pozostawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza również
oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i podane w dobrej
wierze. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Do dokumentu sporządzonego w języku obcym dołącza się tłumaczenie
tego dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki zmiany dotyczące danych zawartych we wniosku, o którym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich powstania.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki, rozpatrując wniosek, o którym
mowa w ust. 1, może zażądać od przedsiębiorcy informacji i dokumentów
umożliwiających weryfikację informacji zawartych we wniosku oraz dołączonych do
niego dokumentach.
8. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia
końcowego użytkownika, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim odpowiednio
elementów, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz pouczenia, o którym mowa w ust. 4,
mając na celu kompletność zawartych we wniosku informacji oraz ułatwienie
poprawnego sporządzenia wniosku.
2)

Art. 96. Przed wydaniem certyfikatu importowego lub poświadczeniem
oświadczenia końcowego użytkownika minister właściwy do spraw gospodarki
zasięga opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego
do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co do
istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania certyfikatu importowego
lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, określonych w art. 94
ust. 3 i art. 99 ust. 2.
Art. 97. Przedsiębiorcy dokonujący przywozu spoza obszaru celnego Unii
Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, są
obowiązani do udokumentowanego informowania podmiotów nabywających o
ograniczeniach w zakresie dysponowania towarem. W przypadku wydanego przez
ministra właściwego do spraw gospodarki poświadczenia oświadczenia końcowego
użytkownika w odniesieniu do broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji stanowiących przedmiot przywozu, do informacji należy dołączyć numer i
datę poświadczenia.
Art. 98. Przedsiębiorca dokonujący przywozu spoza obszaru celnego Unii
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ministra
właściwego
do
spraw
wewnętrznych, udzielonej w zakresie
obrotu towarami objętymi wnioskiem, a
minister właściwy do spraw gospodarki
po
zasięgnięciu
opinii
ministra
właściwego do spraw wewnętrznych i
szefa
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
wydaje
certyfikat
importowy
lub
poświadcza
oświadczenie końcowego użytkownika
w określonym terminie albo wyda
decyzję odmowną, jeśli wystąpi
przesłanka do odmowy.

1)

2)

3)

Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji w
celu otrzymania certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia
końcowego użytkownika jest obowiązany do:
wprowadzenia wymienionych w certyfikacie broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
niezwłocznego powiadomienia ministra właściwego do spraw gospodarki o
zmianach w warunkach kontraktu;
złożenia oświadczenia, że jest świadomy, że wyprowadzenie z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zmiana końcowego użytkownika lub
deklarowanego końcowego wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji wymagają uprzedniej zgody właściwego organu;
umożliwienia przeprowadzenia przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, przy ewentualnym udziale przedstawicieli władz kraju
zagranicznego eksportera, kontroli zgodności wykorzystania broni palnej,
części i istotnych komponentów lub amunicji z deklaracją zawartą we
wniosku, w miejscu ich wykorzystania w całym okresie pozostawania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 99. 1. Certyfikat importowy oraz poświadczenie oświadczenia końcowego
użytkownika są dokumentami przeznaczonymi do okazania właściwym władzom
państw trzecich i zaświadczają o wiarygodności podmiotu i o objęciu kontrolą przez
właściwe organy Rzeczypospolitej Polskiej transakcji w zakresie przywozu spoza
obszaru celnego Unii Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia wydania certyfikatu
importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, w
przypadku:
1)
gdy nie jest możliwe potwierdzenie faktów, o których mowa w ust. 1 i art.
97;
2)
negatywnej weryfikacji wniosku lub dołączonych do niego dokumentów;
3)
braku rękojmi zgodnego z prawem dokonania transakcji.
3. Certyfikat importowy zawiera:
1)
oznaczenie certyfikatu importowego;
2)
datę i podstawę prawną jego wydania;
3)
oznaczenie przedsiębiorcy, jego nazwę i adres siedziby lub miejsca
zamieszkania;
4)
oznaczenie zagranicznego dostawcy, jego nazwę i adres siedziby lub miejsca
zamieszkania;
5)
nazwę i opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, Kod
Nomenklatury Scalonej CN broni, oznakowanie, ilość i wartość towarów
będących przedmiotem transakcji;
6)
opis ostatecznego wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji, o których mowa w pkt 5;
7)
oświadczenia, że wnioskodawca i odbiorca:
a)
zobowiązał się, że wprowadzi wymienione w certyfikacie broń palną,
części i istotne komponenty lub amunicję na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i niezwłocznie powiadomi ministra
właściwego do spraw gospodarki o zmianach w warunkach kontraktu
na przywóz tych towarów,
b)
jest świadomy, że wyprowadzenie z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zmiana końcowego użytkownika lub deklarowanego
końcowego wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji wymagają uprzedniej zgody właściwego
organu,
c)
dokonujący przywozu zobowiązuje się, w uzgodnieniu z końcowym
użytkownikiem, do umożliwienia przeprowadzenia przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, przy ewentualnym udziale
przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli
zgodności wykorzystania broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji z deklaracją zawartą we wniosku, w
miejscu ich wykorzystania w całym okresie pozostawania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8)
informację, że certyfikat importowy traci ważność, o ile nie został
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przedstawiony właściwym władzom zagranicznym w terminie 6 miesięcy od
dnia jego wydania.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
wzór certyfikatu importowego, mając na uwadze konieczność zapewnienia
czytelności wzoru.
Art. 100. Certyfikat importowy traci ważność, o ile nie został przedstawiony
właściwym władzom zagranicznym w terminie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
Art. 101. 1. Przedsiębiorca, który otrzymał certyfikat importowy, jest uprawniony,
w terminie 30 dni od dnia zwolnienia do procedury dopuszczenia do obrotu broni
palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, wystąpić do naczelnika
urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na siedzibę końcowego
użytkownika tych towarów z wnioskiem o wydanie certyfikatu weryfikacji dostawy
stwierdzającego, że towar objęty certyfikatem został przez tego przedsiębiorcę
faktycznie i w sposób zgodny z przepisami prawa wprowadzony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do wydania certyfikatu weryfikacji dostawy stosuje się odpowiednio
przepisy działu VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zwrócić
właściwemu organowi celno-skarbowemu koszty poniesione przez ten organ w
toku postępowania w sprawie wydania certyfikatu weryfikacji dostawy.
4. Certyfikat weryfikacji dostawy zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy nabywającego broń palną, części i istotne
komponenty lub amunicję, oznaczenie zagranicznego dostawcy i adres ich
siedziby;
2)
nazwę i opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji oraz
Kod Nomenklatury Scalonej CN;
3)
opis ostatecznego wykorzystania towarów, ich ilość oraz wartość;
4)
numer zgłoszenia celnego, numer konosamentu, listu przewozowego lub
innego dokumentu potwierdzającego, że przedsiębiorca dokonał dostawy i
wprowadził wymienione w certyfikacie towary na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Organ celno-skarbowy ewidencjonuje wydane certyfikaty weryfikacji
dostawy.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposób prowadzenia
ewidencji wydanych certyfikatów, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim
elementów określonych w ust. 4 oraz mając na uwadze zapewnienie możliwości
weryfikacji wydanych certyfikatów.
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TYTUŁ PROJEKTU

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
numer w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów UC23

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH
AKTÓW PRAWNYCH

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L. 96/1 z 29.03.2014).
Transpozycja dotyczy art. 12, 13 i 14, dotyczących przemieszczania amunicji.

WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA
W ŻYCIE PROJEKTU/PROJEKTÓW

JEDN.
RED.
Art. 12
ust. 1

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 10 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4, art. 59 ust. 4, art. 63 ust. 1 pkt 3
oraz działu IV, które wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.

TREŚĆ PRZEPISU UE

1. Amunicję można przemieszczać z jednego
państwa członkowskiego do drugiego tylko
zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 2–5.
Ustępy te mają również zastosowanie do
przemieszczania amunicji w sprzedaży
wysyłkowej.

KONIEC
ZNOŚĆ
WDROŻ
ENIA

T/N
T

JEDN.
RED.

TREŚĆ PRZEPISU/ÓW
PROJEKTU USTAWY

Art. 69

Art. 69. Przemieszczanie strzeleckiej broni
palnej przez przedsiębiorcę w ramach
wykonywanej działalności gospodarczej:
1)
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej – jako państwa docelowego
transakcji z państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub państwa
trzeciego traktowanego na równi
z tymi państwami na podstawie
umowy Rady Unii Europejskiej
z państwami trzecimi w sprawie
włączenia
tych
państw
we
wprowadzenie w życie, stosowanie
i rozwój dorobku Schengen,
2)
z
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
–
jako
państwa
początkowego Unii Europejskiej
transakcji do innego państwa
członkowskiego,
3)
z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej początkowego transakcji
lub
przez
kolejne
państwa
członkowskie,
przez
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do innego
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej
–
wymaga
poświadczonej
zgody
przewozowej, urzędowo poświadczonej
kopii uprzedniej zgody przewozowej lub
urzędowo poświadczonej kopii decyzji
o zwolnieniu z obowiązku każdorazowego
poświadczania zgód przewozowych, zwanej
dalej „decyzją o zwolnieniu” – w przypadku
jej wydania.

Art. 70
Art. 70. Przepisy dotyczące przemieszczania
strzeleckiej broni palnej stosuje się do
przemieszczania nieumieszczonych w broni

UZASADNIENIE

istotnych komponentów oraz amunicji do
strzeleckiej broni palnej.
Art. 66

Art. 12
ust. 2

2. Jeżeli ma mieć miejsce przemieszczenie
amunicji z jednego państwa członkowskiego do
drugiego, przed dokonaniem wysyłki
zainteresowana osoba przekazuje państwu
członkowskiemu, w którym znajduje się ta
amunicja, następujące informacje:

T

Art. 71

a) nazwiska i adresy osoby sprzedającej lub
przemieszczającej amunicję, osoby kupującej lub
nabywającej amunicję oraz, w stosownych
przypadkach, właściciela;
b) adres, pod jaki amunicja ma być wysłana lub
przetransportowana;
c) ilość amunicji, jaka ma zostać wysłana lub
przetransportowana;
d) dane umożliwiające identyfikację amunicji
oraz wskazanie, że amunicja została poddana
kontroli zgodnie z Konwencją z dnia 1 lipca 1969
r. o wzajemnym uznawaniu oznakowania broni
krótkiej;
e) środki transportu;
f) data wysyłki i przewidywana data przybycia.
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Art. 66. 1. Dopuszcza się przeprowadzanie
transakcji dotyczących obrotu bronią
i amunicją scaloną, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1 lit. a, na podstawie umów
zawieranych na odległość wyłącznie za
pośrednictwem sieci teleinformatycznej.
2. Strony transakcji, o której mowa
w ust. 1, opatrują dokumenty dotyczące
obrotu bronią i amunicją kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Strony transakcji
posługują się w pełni identyfikowalnym
zakończeniem sieci o stałym adresie IP.
3. Wydanie nabywcy broni i amunicji
nabytej
za
pośrednictwem
sieci
teleinformatycznej jest dopuszczalne po
przedstawieniu sprzedawcy dokumentu
uprawniającego do nabycia broni i amunicji
do tej broni oraz zweryfikowaniu przez
sprzedawcę tych dokumentów i tożsamości
nabywcy
na
podstawie
dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
Art. 71. 1. W przypadku
przemieszczania
strzeleckiej broni palnej z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa
początkowego transakcji, poświadczenia
zgody
przewozowej
dokonuje,
z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1, komendant
wojewódzki Policji właściwy ze względu na
siedzibę zbywcy strzeleckiej broni palnej.
2. Zgoda przewozowa zawiera:
1)
wskazanie państwa początkowego
i docelowego transakcji;
2)
firmę, nazwę lub imię i nazwisko
zbywcy i nabywcy strzeleckiej broni
palnej;
3)
siedzibę i jej adres lub adres miejsca
stałego pobytu zbywcy i nabywcy
strzeleckiej broni palnej;
4)
adres, na który strzelecka broń palna
ma być dostarczona;
5)
dane techniczne pozwalające na
jednoznaczną
identyfikację
strzeleckiej broni palnej, istotnych
komponentów albo amunicji;
6)
informację, czy strzelecka broń palna
została poddana kontroli zgodnie z
Konwencją z dnia 1 lipca 1969 r. o
wzajemnym uznawaniu oznakowania
broni krótkiej;
7)
środek transportu;
8)
datę wysyłki oraz przewidywaną datę
przybycia;
9)
datę ważności zgody przewozowej;
10)
liczbę jednostek strzeleckiej broni
palnej
i liczbę
istotnych
komponentów lub ilość amunicji;
11)
wskazanie
uprzedniej
zgody
przewozowej
wydanej
przez
właściwe
władze
państwa
docelowego transakcji oraz decyzji

o zwolnieniu – w przypadku jej
wydania;
12)
wskazanie osoby przekazującej i
przyjmującej broń;
13)
oświadczenie, że nie są mu znane
specjalne warunki lub ograniczenia
dotyczące dalszej sprzedaży towarów
wymienionych w dokumencie.
3. Przedsiębiorca ubiegający się
o poświadczenie
zgody
przewozowej
przedkłada organowi kopię uprzedniej zgody
przewozowej albo kopię innego dokumentu,
wydanego przez właściwy organ państwa
docelowego
transakcji,
zawierającego
informację
o przyczynach
niewydania
uprzedniej zgody przewozowej.
4. Organ
poświadcza
zgodę
przewozową w terminie 5 dni od dnia jej
otrzymania.

Informacje, o których mowa w akapicie
pierwszym lit. e) i f), nie muszą być
przekazywane w przypadku przemieszczenia
między osobami handlującymi. Państwo
członkowskie bada warunki, na jakich ma się
odbyć
przemieszczenie,
szczególnie
w
odniesieniu do zabezpieczenia. Jeżeli państwo
członkowskie
wyraża
zgodę
na
takie
przemieszczenie,
wydaje
ono
licencję
zawierającą wszystkie dane szczegółowe
wskazane w pierwszym akapicie. Licencja ta
towarzyszy amunicji aż do jej przybycia na
miejsce przeznaczenia. Jest ona okazywana na
każde żądanie właściwych organów państw
członkowskich.

Art. 72

Art. 72. 1. Komendant wojewódzki Policji
odmawia
poświadczenia
zgody
przewozowej z przyczyn, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 2, i może odmówić
poświadczenia zgody przewozowej:
1)
z przyczyn, o których mowa w art. 24
ust. 2;
2)
gdy przedstawiony dokument nie
spełnia
wymogów
formalnych
określonych w przepisach prawa lub
jest wypełniony nieprawidłowo;
3)
gdy
do
transakcji
dołączono
uprzednią
zgodę
przewozową
państwa docelowego transakcji,
której termin ważności upłynął, lub
przekroczono limit ilości broni
lub amunicji w niej określony.
2. Odmowa poświadczenia zgody
przewozowej następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
3. Od
decyzji
o odmowie
poświadczenia
zgody
przewozowej
przysługuje
odwołanie
do
organu
koncesyjnego.

Art. 73

Art. 73. 1. Komendant wojewódzki Policji,
po poświadczeniu zgody przewozowej,
bezzwłocznie przesyła kopię tej zgody do
Komendanta Głównego Policji, który
przekazuje ją właściwym władzom państwa
docelowego transakcji i państw, przez
których terytorium będzie przemieszczana
strzelecka broń palna, oraz Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej.
2. Po
poświadczeniu
zgody
przewozowej komendant wojewódzki Policji
może przeprowadzić kontrolę zgodności
informacji
zawartych
w zgodzie
przewozowej ze strzelecką bronią palną
przemieszczaną
z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 78

Art. 78. 1. W przypadku
przemieszczania
strzeleckiej broni palnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa
docelowego
transakcji,
poświadczenia
uprzedniej zgody przewozowej dokonuje
komendant wojewódzki Policji właściwy ze
względu na siedzibę nabywcy strzeleckiej
broni palnej w terminie 5 dni od dnia jej
otrzymania.
2. Uprzednia zgoda przewozowa
zawiera w szczególności dane, o których
mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1–6 i 13.

Art. 79

Art. 79. 1. Komendant wojewódzki Policji
odmawia poświadczenia uprzedniej zgody
przewozowej z przyczyn, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 2, i może odmówić
poświadczenia
uprzedniej
zgody
przewozowej:
1)
z przyczyn, o których mowa w art. 24
ust. 2;
2)
gdy wnioskodawca nie posiada
uprawnień do obrotu danym
rodzajem broni lub amunicji;
3)
gdy przedstawiony dokument nie
spełnia
wymogów
formalnych
określonych w przepisach prawa lub
jest wypełniony nieprawidłowo.
2. Odmowa
poświadczenia
uprzedniej zgody przewozowej następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
3. Od
decyzji
o odmowie
poświadczenia
uprzedniej
zgody
przewozowej przysługuje odwołanie do
organu koncesyjnego.

Art. 82

Art. 82. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zgody przewozowej i wzór uprzedniej zgody
przewozowej, mając na względzie, aby
umożliwiały one jednoznaczną identyfikację
strzeleckiej
broni
palnej,
istotnych
komponentów i amunicji do strzeleckiej
broni palnej oraz stron transakcji, a także
zawierały
miejsca
przeznaczone
na
dokonywanie
poświadczenia
oraz
oświadczenia, że przedsiębiorcy nie są
znane specjalne warunki lub ograniczenia
dotyczące dalszej sprzedaży towarów.

Art. 81

Art. 81. 1. W przypadku
gdy
przemieszczanie strzeleckiej broni palnej
jest
realizowane
za
pośrednictwem
podmiotów
wykonujących
działalność
gospodarczą
w zakresie
przewożenia
i doręczania
przesyłek,
przedsiębiorca
wykonujący
działalność
gospodarczą
określoną w koncesji, który dokonał zlecenia
przewozu, jest obowiązany przekazać
dokonującemu
przewozu
urzędowo
poświadczoną kopię zgody przewozowej lub
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Art. 12
ust. 3

3. Każde państwo członkowskie może przyznać T
osobom handlującym prawo do przemieszczania
amunicji z jego terytorium do osoby handlującej
mającej siedzibę w innym państwie
członkowskim bez uprzedniego pozwolenia, o
którym mowa w ust. 2. W tym celu wydaje ono
pozwolenie ważne przez trzy lata, które może
być w każdej chwili zawieszone lub anulowane
uzasadnioną decyzją. Dokument odnoszący się
do tego pozwolenia musi towarzyszyć amunicji
aż do jej przybycia na miejsce przeznaczenia.
Jest ona okazywana na każde żądanie
właściwych organów państw członkowskich.
Przed realizacją przemieszczenia osoba
handlująca przekazuje organom państwa
członkowskiego, z którego ma się odbyć
przemieszczenie, wszystkie dane szczegółowe
wymienione w ust. 2 akapit pierwszy.

Art. 74

decyzji o zwolnieniu – w przypadku jej
wydania oraz urzędowo poświadczoną kopię
uprzedniej zgody przewozowej.
2. Podmiot wykonujący działalność
gospodarczą
w zakresie
przewożenia
i doręczania przesyłek, który otrzymał
zlecenie przewozu strzeleckiej broni palnej,
jest
obowiązany
do
posiadania
dokumentów, o których mowa w ust. 1.
Art. 74. 1. Organ koncesyjny, na wniosek
przedsiębiorcy, może w drodze decyzji
administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę
dokonującego przemieszczenia strzeleckiej
broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jako państwa początkowego
transakcji, z obowiązku każdorazowego
poświadczania zgody przewozowej przez
komendanta wojewódzkiego Policji, jeżeli
przedsiębiorca udokumentuje stosowanie
przez co najmniej 3 lata wewnętrznego
systemu kontroli i zarządzania obrotem
uzbrojeniem, o którym mowa w art. 11 ust.
1 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).
2. Organ koncesyjny przekazuje kopię
decyzji
o zwolnieniu
komendantowi
wojewódzkiemu Policji właściwemu ze
względu na siedzibę przedsiębiorcy,
o którym
mowa
w ust. 1,
oraz
Komendantowi
Głównemu
Straży
Granicznej.
3. Decyzję o zwolnieniu wydaje się na
okres nie dłuższy niż 3 lata.

Art. 75

Art. 75. Organ koncesyjny może cofnąć
decyzję o zwolnieniu z przyczyn określonych
w art. 24 ust. 2 albo cofa decyzję
o zwolnieniu
z przyczyn
określonych
w art. 24 ust. 1, z powodu utraty certyfikatu
zgodności
dotyczącego wewnętrznego
systemu kontroli i zarządzania obrotem
towarami strategicznymi, o którym mowa
w art. 74 ust. 1, lub gdy przedsiębiorca nie
przestrzega specjalnych warunków lub
ograniczeń dotyczących dalszej sprzedaży
towarów.

Art. 80

Art. 80. 1. W przypadku
przemieszczania
strzeleckiej broni palnej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa
docelowego transakcji, zgoda przewozowa
nie wymaga poświadczenia przez właściwe
władze państwa początkowego transakcji,
jeżeli państwo początkowe transakcji
zwolniło
przedsiębiorcę
z obowiązku
poświadczania zgody przewozowej.
2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, strzeleckiej broni palnej do miejsca

5

docelowego jej przemieszczenia towarzyszy
urzędowo poświadczona kopia dokumentu
o zwolnieniu.
Art. 12
ust. 4

4. Każde państwo członkowskie dostarcza
N
pozostałym państwom członkowskim wykaz
amunicji, na której przemieszczenie na jego
terytorium może być wydane zezwolenie bez
uprzedniej zgody tego państwa.
Takie wykazy amunicji są przekazywane osobom
handlującym, które uzyskały zgodę na
przemieszczanie amunicji bez wcześniejszego
pozwolenia zgodnie z procedurą przewidzianą w
ust. 3.

Art. 12
ust. 5

5. Każde państwo członkowskie przekazuje
wszystkie użyteczne informacje, którymi
dysponuje, dotyczące ostatecznych
przemieszczeń amunicji państwu
członkowskiemu, na którego terytorium
dokonano takiego przemieszczenia.
Wszelkie informacje, które państwa
członkowskie otrzymują zgodnie z ust. 2 i 3, są
przekazywane państwom członkowskim
przeznaczenia nie później niż w momencie
odpowiednich przemieszczeń oraz, w
stosownych przypadkach, państwom
członkowskim tranzytu nie później niż w
momencie przemieszczenia do państw
członkowskich tranzytu.

Art. 13

Nie wymaga transpozycji.

Art. 73

Art. 73. 1. Komendant wojewódzki Policji,
po poświadczeniu zgody przewozowej,
bezzwłocznie przesyła kopię tej zgody do
Komendanta Głównego Policji, który
przekazuje ją właściwym władzom państwa
docelowego transakcji i państw, przez
których terytorium będzie przemieszczana
strzelecka broń palna, oraz Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej.
2. Po
poświadczeniu
zgody
przewozowej komendant wojewódzki Policji
może przeprowadzić kontrolę zgodności
informacji
zawartych
w zgodzie
przewozowej ze strzelecką bronią palną
przemieszczaną
z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 77

Art. 77. Komendant wojewódzki Policji, po
otrzymaniu kopii zgody przewozowej
poświadczonej
przez
przedsiębiorcę,
bezzwłocznie przesyła kopię tej zgody
Komendantowi Głównemu Policji, który
przesyła ją właściwym władzom państwa
docelowego transakcji i państw, przez
których terytorium będzie przewożona
strzelecka broń palna, oraz Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej.
Przepis o charakterze fakultatywnym.

Odstępstwa dotyczące zabezpieczenia
T/N
W drodze odstępstwa od przepisów art. 11 ust.
2, 4, 5 i 6 oraz art. 12 w przypadku poważnych
zagrożeń lub zamachów na bezpieczeństwo
publiczne na skutek nielegalnego posiadania lub
zastosowania materiałów wybuchowych lub
amunicji państwo członkowskie może
wprowadzić wszelkie niezbędne środki
dotyczące przemieszczania materiałów
wybuchowych lub amunicji w celu zapobiegania
takiemu nielegalnemu posiadaniu lub użyciu.
Środki, o których mowa w akapicie pierwszym,
muszą respektować zasadę proporcjonalności.
Nie mogą one stanowić ani środków arbitralnej
dyskryminacji, ani ukrytych ograniczeń w handlu
między państwami członkowskimi.
Każde państwo członkowskie, które przyjmuje
takie środki, powiadamia o nich niezwłocznie
Komisję. Komisja powiadamia o tym pozostałe
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państwa członkowskie.

Art. 14
ust. 1

Wymiana informacji
N
1. Państwa członkowskie tworzą sieci wymiany
informacji w celu wprowadzenia w życie art. 11 i
12. Informują one pozostałe państwa
członkowskie oraz Komisję na temat krajowych
organów odpowiedzialnych za przekazywanie i
odbiór informacji oraz za stosowanie procedur
określonych w tych artykułach.
Państwa członkowskie zachowują do dyspozycji
pozostałych państw członkowskich i Komisji
uaktualnione informacje dotyczące podmiotów
gospodarczych posiadających licencje lub
pozwolenia, o których mowa w art. 16.

Nie wymaga transpozycji.

Art. 14
ust. 2

2. Do celów wykonania niniejszej dyrektywy
stosuje się odpowiednio rozporządzenie (WE)
nr 515/97, w szczególności zawarte w nim
wymagania dotyczące poufności.

Nie wymaga transpozycji.

N
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UWAGA
W odwróconej tabeli zgodności uwzględniono tylko te zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 45), które nie są związane z przeniesieniem problematyki przemieszczania
amunicji z ustawy o MWC do ustawy koncesyjnej oraz przeniesieniem treści art. 23a i 29a z ustawy koncesyjnej do ustawy o MWC.
Tym samym w tabeli uwzględniono jedynie zmiany w ustawie o MWC wprowadzone na mocy art. 145 pkt 3, 5, 8-11 i 13-14 ustawy
koncesyjnej.
ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI

Jedn. red.

Treść proponowanych w ramach art. 136 projektu ustawy o
wykonywaniu działalności (…) zmian w ustawie z dnia 21 czerwca 2002
r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, nie
związanych bezpośrednio z regulacjami zawartymi w projekcie nowej
ustawy koncesyjnej

Art. 145 pkt w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Klasyfikacji substancji lub wyrobu jako materiału wybuchowego przeznaczonego
3
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 2018 r. poz. 169 i 650), do prowadzenia badań,
klasyfikacji oraz określania warunków dopuszczania do przewozu materiałów
niebezpiecznych klas 1, 4.1 i 9, wymienionych w załączniku A.”;
art. 7 otrzymuje brzmienie:
Art. 145
„Art. 7. Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
pkt 5
obrotu materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego określają
przepisy ustawy z dnia … 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. 15 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
Art. 145
„3)
określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do
pkt 8
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;”;

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu
Celem zmiany jest aktualizacja przytoczonej w przepisie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o przewozie towarów niebezpiecznych, zawierającej upoważnienie ustawowe do wskazania przez
ministra właściwego do spraw gospodarki jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia
badań, klasyfikacji oraz określania warunków dopuszczania do przewozu materiałów
niebezpiecznych klas 1, 4.1 i 9, wymienionych w załączniku A.

Celem zmiany jest zastąpienie przytoczonej w przepisie ustawy o wykonywaniu działalności (…)
nową ustawą regulującą tę problematykę

Zamiana art. 15 pkt 3 ustawy o materiałach wybuchowych (…) związana jest z realizacją wniosków
pokontrolnych NIK z 2015 r. i ma na celu stworzenie podstawy prawnej umożliwiającej
Wojewodom/dyrektorom Okręgowych Urzędów Górniczych w ramach wydawanych przez nich
pozwoleń na nabywanie, przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych, określanie
szczegółowych wymagań, które muszą spełnić przedsiębiorcy podczas prowadzenia prac z użyciem
materiałów wybuchowych. Dzięki temu w niektórych przypadkach zwiększeniu może ulec
bezpieczeństwo osób wykonujących takie prace, jak również bezpieczeństwo osób postronnych,
mienia oraz środowiska naturalnego.
Zmiana art. 15 pkt 4 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
również jest związana z realizacją wniosków pokontrolnych NIK i ma zwłaszcza na celu ułatwienie
organom kontrolującym przedsiębiorców nabywających, przechowujących lub używających
materiały wybuchowe na podstawie pozwolenia wydawanego przez wojewodę/dyrektora
okręgowego urzędu górniczego, stwierdzenia, iż przedsiębiorca nabył, przechowuje lub używa
dokładnie taki rodzaj materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o jakim jest
mowa w pozwoleniu. Dotychczas przedsiębiorca przedstawiał kontrolerom wykaz nabytych
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego według ich nazw handlowych (bo
takie nazwy są stosowane w obrocie), natomiast w pozwoleniu uprawniającym do nabycia tych

materiałów znajdowały się ich nazwy przewozowe. Porównywanie nazw handlowych i
przewozowych materiałów wybuchowych w celu stwierdzenia czy przedsiębiorca miał prawo nabyć
materiały, które faktycznie nabył nastręczało niekiedy duże problemy. W celu ich usunięcia przyjęto
zasadę stosowania w każdym przypadku nazw handlowych materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego.
Art. 145
pkt 9

Art. 145

w art. 18:
a)

w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„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 …
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
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;”,
b)
ust. 1c otrzymuje brzmienie:
„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 2017 r.
poz. 2126, z późn. zm.1)) oraz przepisami wydanymi na podstawie
art. 120 ust. 2 tej ustawy.”,
c)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„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;”;
w art. 24 w ust. 4 w pkt 3 lit a otrzymuje brzmienie:
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Zmiana w art. 18 ust. 1 pkt 5 związana jest z nowym brzmieniem delegacji ustawowej w ramach
nowej ustawy o wykonywaniu działalności (…)
Zmiany w ust. 1 pkt 6, ust. 1c oraz ust. 2 pkt 1 związane są z koniecznością korekty wspomnianych
przepisów polegającej na usunięcia słowa „przemieszczanych” i zapewnienia w ten sposób pełnej
zgodności brzmienia tych regulacji z treścią rozdziału 2a ustawy o materiałach wybuchowych (…).

Zmiany w art. 24-25 i 28-29 dotychczasowej ustawy o materiałach wybuchowych (…) mają na celu

pkt 10

Art. 145
pkt 11

Art. 145
pkt 13

Art. 145
pkt 14

„a)

koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót tymi zapewnienie pełnej zgodności przepisów tej ustawy oraz ustawy o wykonywaniu działalności (…),
materiałami – w przypadku przedsiębiorcy albo jednostki naukowej mówiących o tym, iż nabywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
albo”;
jest dozwolone wyłącznie od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na obrót tymi materiałami.

w art. 25:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)
w przypadku gdy odbiorcą jest przedsiębiorca albo jednostka
naukowa – kopię koncesji na wytwarzanie materiałów
wybuchowych albo obrót tymi materiałami;”,
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„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.”;
w art. 28 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) koncesję na wytwarzanie materiałów wybuchowych albo obrót tymi
materiałami – w przypadku przedsiębiorcy albo jednostki naukowej
albo”;
w art. 29 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)
została cofnięta koncesja na wytwarzanie materiałów wybuchowych
albo obrót tymi materiałami albo został cofnięty dokument
wewnątrzwspólnotowego
przemieszczania
materiałów
wybuchowych;”;
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TABELA ZGODNOŚCI

TYTUŁ PROJEKTU

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU
PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW
PRAWNYCH

WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA W
ŻYCIE PROJEKTU/PROJEKTÓW

JEDN.
RED.

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
numer w Wykazie Prac Legislacyjnych Rady Ministrów UC23
Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego
wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu
zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. Urz.
UE L. 2015.333.62 z 19.12.2015), zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. (Dz. Urz. UE L 2016.202.56 z 05.03.2018).
- ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 10 ust. 2, art. 17
ust. 2 pkt 2, art. 47 ust. 4, art. 59 ust. 4, art. 63 ust. 1 pkt 3 oraz działu IV, które wchodzą w życie z
dniem 14 grudnia 2019 r.
- rozporządzenie stosuje się bezpośrednio od dnia 8 kwietnia 2016 r.

TREŚĆ PRZEPISU UE

Art. 1

Zakres stosowania
1. Niniejsze
rozporządzenie
ma
zastosowanie do broni palnej kategorii A, B, C
i D, jak określono w załączniku I do dyrektywy
91/477/EWG.
2. Niniejsze
rozporządzenie
nie
ma
zastosowania do broni palnej pozbawionej
cech użytkowych przed datą jego stosowania,
chyba że taka broń palna jest przekazana do
innego
państwa
członkowskiego
lub
wprowadzana do obrotu.

Art. 2

Osoby i podmioty uprawnione do
pozbawiania broni palnej cech użytkowych
Pozbawianie broni palnej cech użytkowych
wykonują organy publiczne lub podmioty
prywatne bądź osoby uprawnione zgodnie z
przepisami krajowymi.

KO
NIE
CZN
OŚĆ
WD
ROŻ
ENI
A

JEDN.
RED.

T/N
N

T

TREŚĆ PRZEPISU/ÓW
PROJEKTU USTAWY

UZASADNIENIE

Nie wymaga transpozycji.

Art. 48

Art. 48. 1. Broń palna, w tym strzelecka broń
palna,
oraz
wyroby
o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym mogą zostać
pozbawione cech użytkowych.
2. Pozbawienia cech użytkowych
dokonuje przedsiębiorca posiadający koncesję,
której zakres obejmuje wytwarzanie danego
rodzaju broni palnej albo wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a
w przypadku strzeleckiej broni palnej również
podmioty, o których mowa w ust. 3.
3. Pozbawienie cech użytkowych
wymaga potwierdzenia przez uprawniony
podmiot.

Przepis jest
zmieszczony w
rozdziale
regulującym
pozbawianie cech
użytkowych nie
tylko strzeleckiej
broni palnej, której
dotyczy
rozporządzenie,
lecz również broni
palnej innej niż
strzelecka broń
palna oraz
wyrobów o

przeznaczeniu
wojskowym lub
policyjnym, co jest
utrwalone pod
rządami aktualnie
obowiązującej
ustawy o
wykonywaniu
działalności
gospodarczej (…)
Art. 3
ust. 1

Weryfikacja i certyfikacja pozbawiania broni
palnej cech użytkowych
1. Państwa
członkowskie
wyznaczają
właściwe organy do weryfikacji, że
pozbawienie broni palnej cech użytkowych
zostało wykonane zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi określonymi w załączniku I
(„podmiot weryfikujący”).

T

Art. 49

Art. 49. Strzelecką broń palną pozbawia się
cech użytkowych zgodnie z przepisami
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2015/2403 ustanawiającego wspólne wytyczne
dotyczące norm i technik pozbawiania broni
cech użytkowych w celu zagwarantowania, że
broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie
nadaje
się
do
użytku,
zmienionego
rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. (Dz. Urz. UE L
333 z 19.12.2015, str. 62), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2015/2403”.

Art. 50

Art. 50. 1. Strzelecką broń palną uznaje się za
pozbawioną
cech
użytkowych,
jeżeli
uprawniony
podmiot
zweryfikował
i
poświadczył zgodność pozbawienia cech
użytkowych danej broni z wymogami
rozporządzenia
2015/2403,
wydając
świadectwo pozbawienia cech użytkowych
zgodne ze wzorem określonym w załączniku III
do tego rozporządzenia oraz oznakował broń
pozbawioną cech użytkowych.
2. Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i
poświadczenia, że strzelecka broń palna
została pozbawiona cech użytkowych oraz do
oznakowania
strzeleckiej
broni
palnej
pozbawionej cech użytkowych mogą być
podmioty posiadające potencjał naukowy i
techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w
zakresie zasad budowy i eksploatacji broni
palnej.
3. Weryfikacja zgodności pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych jest
odpłatna. Opłata za dokonanie weryfikacji
wynosi nie więcej niż 1/10 przeciętnego
wynagrodzenia.

Art. 51

Art. 51. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
określi, w drodze rozporządzenia:
1)
podmioty uprawnione do weryfikacji i
poświadczenia, że strzelecka broń palna
została pozbawiona cech użytkowych
oraz do oznakowania strzeleckiej broni
palnej pozbawionej cech użytkowych,
2)
tryb postępowania ze strzelecką bronią
palną przekazaną w celu pozbawienia
cech użytkowych,
3)
tryb postępowania ze strzelecką bronią
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palną
przekazaną
w celu
przeprowadzenia weryfikacji zgodności
pozbawienia broni cech użytkowych ze
specyfikacjami technicznymi,
4)
tryb
i formę
oznakowania
i poświadczenia
pozbawienia
strzeleckiej
broni
palnej
cech
użytkowych oraz indywidualny znak
graficzny
identyfikujący
podmiot
poświadczający właściwe pozbawienie
cech użytkowych,
5)
wysokość opłaty za weryfikację
zgodności pozbawienia strzeleckiej
broni palnej cech użytkowych
– mając na względzie potencjał naukowobadawczy podmiotów uprawnionych dający
gwarancję należytego wykonywania zleconych
czynności,
sprawne
przeprowadzanie
procedury pozbawiania broni cech użytkowych
i jej rzetelne dokumentowanie, adekwatność
opłaty do kosztów dokonanej weryfikacji oraz
rozdzielenie zadań i osób
wykonujących
pozbawianie broni palnej cech użytkowych od
zadań związanych z weryfikacją sposobu
pozbawienia cech użytkowych.
Art. 52. 1. Broń palną inną niż strzelecka broń
Art. 52 palna
oraz
wyroby
o przeznaczeniu
ust. 1-2 wojskowym lub policyjnym, zwane dalej „inną
bronią i wyrobami”, pozbawia się cech
użytkowych przez działanie eliminujące
w sposób trwały i nieodwracalny cechy
użytkowe stanowiące o ich przeznaczeniu.
2. Pozbawienia cech użytkowych innej
broni i wyrobów dokonuje się zgodnie ze
specyfikacją
techniczną,
określającą
szczegółowo sposób pozbawienia cech
użytkowych danego rodzaju, typu lub modelu
broni albo wyrobu.

Art. 3
ust. 2

Art. 3
ust. 3

2. Podmiot weryfikujący jest również
upoważniony do pozbawiania broni palnej
cech użytkowych; państwa członkowskie
zapewniają jasny podział tych zadań i osób
ich wykonujących w ramach takiego
podmiotu.

T

Art. 48

Art. 48. 1. Broń palna, w tym strzelecka broń
palna,
oraz
wyroby
o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym mogą zostać
pozbawione cech użytkowych.
2. Pozbawienia cech użytkowych
dokonuje przedsiębiorca posiadający koncesję,
której zakres obejmuje wytwarzanie danego
rodzaju broni palnej albo wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a
w przypadku strzeleckiej broni palnej również
podmioty, o których mowa w ust. 3.
3. Pozbawienie cech użytkowych
wymaga potwierdzenia przez uprawniony
podmiot.
Nie wymaga transpozycji, przepis skierowany
do Komisji Europejskiej.

N
3. Komisja publikuje na swojej stronie
internetowej
wykaz
podmiotów
weryfikujących wyznaczonych przez państwa
członkowskie, w tym szczegółowe informacje
dotyczące podmiotu weryfikującego i jego
symbol, jak również informacje kontaktowe.

Art. 50. 1. Strzelecką broń palną uznaje się za
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Art. 3
ust. 4

4. W przypadku gdy pozbawienie broni
palnej cech użytkowych zostało wykonane
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
określonymi w załączniku I, podmiot
weryfikujący wydaje właścicielowi broni
palnej świadectwo pozbawienia cech
użytkowych zgodnie z wzorem określonym w
załączniku III. Wszystkie informacje na
świadectwie pozbawienia cech użytkowych
podaje się w języku danego państwa
członkowskiego, w którym zostało wydane
świadectwo pozbawienia cech użytkowych, i
w języku angielskim.

T

Art. 50

Art. 3
ust. 5

5. Właściciel broni palnej pozbawionej cech
użytkowych musi być przez cały czas w
posiadaniu świadectwa pozbawienia cech
użytkowych.
Jeżeli
pozbawiona
cech
użytkowych broń palna jest wprowadzana do
obrotu, musi być opatrzona świadectwem
pozbawienia cech użytkowych.

T

Art.
136

Art. 3
ust. 6

6. Państwa członkowskie gwarantują, że
prowadzony jest rejestr świadectw wydanych
dla broni palnej pozbawionej cech
użytkowych, zawierający datę pozbawienia
cech użytkowych oraz numer świadectwa,
przez okres co najmniej 20 lat.

T

Art.
102

pozbawioną
cech
użytkowych,
jeżeli
uprawniony
podmiot
zweryfikował
i poświadczył zgodność pozbawienia cech
użytkowych
danej
broni
z wymogami
rozporządzenia
2015/2403,
wydając
świadectwo pozbawienia cech użytkowych
zgodne ze wzorem określonym w załączniku III
do tego rozporządzenia oraz oznakował broń
pozbawioną cech użytkowych.
2. Podmiotami uprawnionymi do
weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń
palna została pozbawiona cech użytkowych
oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej
pozbawionej cech użytkowych mogą być
podmioty posiadające potencjał naukowy
i techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w
zakresie zasad budowy i eksploatacji broni
palnej.
3. Weryfikacja zgodności pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych jest
odpłatna. Opłata za dokonanie weryfikacji
wynosi nie więcej niż 1/10 przeciętnego
wynagrodzenia.
Art. 136. 1. Kto sprzedaje strzelecką broń
palną pozbawioną cech użytkowych, nie
przekazując nabywcy przypisanego do tej broni
świadectwa
pozbawienia
broni
cech
użytkowych,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto
dopuszcza się czynu, o którym mowa w ust. 1,
działając w imieniu lub interesie osoby
prawnej
lub
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej.
Art. 102. 1. W SRB przetwarza się dane
o każdej jednostce strzeleckiej broni palnej
oraz o każdym istotnym komponencie, które
znajdują się w posiadaniu przedsiębiorców
w związku z ich wytworzeniem albo nabyciem,
przyjęciem
do
naprawy,
remontu,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech
użytkowych, zniszczenia, na przechowanie lub
w komis, oraz które znajdują się w posiadaniu
osób lub podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji.
2. Przetwarzanie danych w SRB odbywa
się z wykorzystaniem wprowadzonych lub
wytworzonych w SRB danych, stanowiących
elementy zdefiniowanych zbiorów danych:
1)
ewidencji strzeleckiej broni palnej i
istotnych komponentów;
2)
wykazu zaświadczeń uprawniających do
nabycia strzeleckiej broni palnej;
3)
rejestru
świadectw
pozbawienia
strzeleckiej
broni
palnej
cech
użytkowych;
4)
rejestru koncesji udzielonych w zakresie
wytwarzania lub obrotu strzelecką
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Rejestr świadectw
pozbawienia
strzeleckiej broni
palnej cech
użytkowych
prowadzony jest w
Systemie
Rejestracji Broniu
przez podmioty
uprawnione do
weryfikacji i
poświadczenia, że
strzelecka broń
palna została
pozbawiona cech
użytkowych oraz
oznakowania
strzeleckiej broni
palnej
pozbawionej cech
użytkowych.

bronią palną.
3. SRB
umożliwia
wygenerowanie
ewidencji przedsiębiorcy, o których mowa
w art. 47 ust. 1 i art. 59 ust. 1.
Art. 112. Do rejestru świadectw pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych
organ właściwy do wydawania świadectwa
pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych wprowadza numer wydanego
świadectwa pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych i dane zawarte w tym
świadectwie
oraz
nowe
oznakowanie
strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech
użytkowych.

Art.
112

Art. 121. Uprawnionym do dostępu do SRB
jest:
4)
Komendant
Główny
Żandarmerii
Art.
Wojskowej i komendanci oddziałów
121 pkt
Żandarmerii Wojskowej w celu:
4
a)
realizacji
obowiązków
określonych w art. 107–109 i
ust. 111,
b)
weryfikacji danych wpisanych
przez
przedsiębiorców
do
ewidencji
strzeleckiej
broni
palnej i istotnych komponentów,
c)
prowadzenia działań kontrolnych
w zakresie określonym w ustawie
z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji,
w związku
z posiadaniem broni palnej,
d)
dostępu do danych zbiorczych
i statystycznych;
Art. 4

Wnioski o pomoc
Każde państwo członkowskie może zwrócić
się z wnioskiem o pomoc do podmiotów
upoważnionych do pozbawiania broni palnej
cech użytkowych lub wyznaczonych przez
inne państwo członkowskie jako podmioty
weryfikujące
w
celu,
odpowiednio,
wykonania pozbawienia cech użytkowych lub
jego weryfikacji. W razie przyjęcia wniosku,
jeżeli taki wniosek dotyczy weryfikacji
pozbawienia broni palnej cech użytkowych,
podmiot weryfikujący, który udziela pomocy,
musi wydać świadectwo pozbawienia cech
użytkowych zgodnie z art. 3 ust. 4.

N

Nie wymaga transpozycji.
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Art. 5

Znakowanie broni palnej pozbawionej cech T/N Art. 50
użytkowych
Pozbawiona cech użytkowych broń palna
musi być opatrzona niepowtarzalnym
oznakowaniem
zgodnie
z
wzorem
określonym w załączniku II, aby wskazać, że
została ona pozbawiona cech użytkowych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
określonymi w załączniku I. Oznakowanie jest
mocowane przez podmiot weryfikujący na
wszystkich częściach modyfikowanych na
potrzeby pozbawienia broni palnej cech
użytkowych i musi spełniać następujące
kryteria:
a) jest wyraźnie widoczne i nieusuwalne;
bzawiera informacje na temat państwa
) członkowskiego, w którym dokonano
pozbawienia cech użytkowych, i podmiotu
weryfikującego, który wydał świadectwo
pozbawienia cech użytkowych;
c)zachowano oryginalne numery seryjne
broni palnej.

art. 6

Dodatkowe środki dotyczące pozbawiania
broni palnej cech użytkowych
1. Państwa członkowskie mogą na swoim
terytorium wprowadzić dodatkowe środki w
celu pozbawienia broni palnej cech
użytkowych, wykraczające poza specyfikacje
techniczne ustanowione w załączniku I.
2. Komisja regularnie analizuje wraz z
Komitetem
ustanowionym
na
mocy
dyrektywy 91/477/EWG wszelkie dodatkowe
środki podjęte przez państwa członkowskie i
rozważa zmianę w odpowiednim czasie
specyfikacji technicznych określonych w
załączniku I.

N

Art. 7

Transfer broni palnej pozbawionej cech
użytkowych w Unii
1. Pozbawiona cech użytkowych broń palna
może być przekazana do innego państwa
członkowskiego, jedynie pod warunkiem że
jest
opatrzona
niepowtarzalnym
oznakowaniem i posiada świadectwo
pozbawienia cech użytkowych zgodne z
niniejszym rozporządzeniem.
2. Państwa członkowskie uznają świadectwa
pozbawienia cech użytkowych wydane przez
inne
państwo
członkowskie,
jeżeli
przedmiotowe świadectwo spełnia wymogi
określone w niniejszym rozporządzeniu.
Państwa członkowskie, które wprowadziły
dodatkowe środki zgodnie z art. 6, mogą
jednakże zażądać dowodu na to, że
pozbawiona cech użytkowych broń palna,
która ma być przekazana na ich terytorium,
jest zgodna z takimi dodatkowymi środkami.

N

Art. 50. 1. Strzelecką broń palną uznaje się za
pozbawioną
cech
użytkowych,
jeżeli
uprawniony
podmiot
zweryfikował
i poświadczył zgodność pozbawienia cech
użytkowych
danej
broni
z wymogami
rozporządzenia
2015/2403,
wydając
świadectwo pozbawienia cech użytkowych
zgodne ze wzorem określonym w załączniku III
do tego rozporządzenia oraz oznakował broń
pozbawioną cech użytkowych.
2. Podmiotami uprawnionymi do
weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń
palna została pozbawiona cech użytkowych
oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej
pozbawionej cech użytkowych mogą być
podmioty posiadające potencjał naukowy
i techniczny oraz specjalistyczną wiedzę w
zakresie zasad budowy i eksploatacji broni
palnej.
3. Weryfikacja zgodności pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych jest
odpłatna. Opłata za dokonanie weryfikacji
wynosi nie więcej niż 1/10 przeciętnego
wynagrodzenia.
Nie wymaga transpozycji.

Nie wymaga transpozycji.
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Przepisy
rozporządzenia
dot. sposoby
oznakowania broni
pozbawionej cech
użytkowych
obowiązują
bezpośrednio. W
przepisach
krajowych - w
rozporządzeniu
wykonawczym do
ustawy zostaną
wskazane
podmioty
uprawnione do
oznakowania broni
pozbawionej cech
użytkowych.

Art. 8

Wymogi dotyczące powiadamiania
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję
o wszelkich środkach, które przyjmują w
dziedzinie
objętej
niniejszym
rozporządzeniem, jak również o każdym
dodatkowym środku wprowadzonym zgodnie
z art. 6. W tym celu państwa członkowskie
stosują procedury notyfikacyjne określone w
dyrektywie (UE) 2015/1535.

N

Nie wymaga transpozycji.

Art. 9

Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 8
kwietnia 2016 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i
jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2015
r.

N

Nie wymaga transpozycji.

ZAŁĄCZNIK I
Specyfikacje techniczne dotyczące
pozbawiania broni palnej cech użytkowych

N

Nie wymaga transpozycji.

ZAŁĄCZNIK II
Wzór oznakowania broni palnej pozbawionej
cech użytkowych

N

Nie wymaga transpozycji.

ZAŁĄCZNIK III
Wzór świadectwa dla broni pozbawionej cech
użytkowych.

N

Nie wymaga transpozycji.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których
wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia ... 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Klasyfikacja rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na których wytwarzanie lub obrót
jest wymagane uzyskanie koncesji, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
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Załącznik
do rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów
z dnia …(poz. …)

CZĘŚĆ I – DEFINICJE
W załączniku do treści rozporządzenia użyto nazw własnych, które oznaczają
odpowiednio niżej wymienione, występujące razem lub oddzielnie:
1. „Biokatalizatory” – biologicznie aktywne substancje zwiększające (biokatalizator
dodatni lub biokatalizator) lub zmniejszające (biokatalizator ujemny – inhibitor)
szybkość reakcji (przemiany) biochemicznej, podczas której zmniejszeniu ulegają
właściwości: toksyczne, mutagenne, teratogenne i kancerogenne substancji
chemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem toksycznych związków chemicznych.
Biokatalizatory decydują o rodzaju przemiany jakiej może ulec substancja chemiczna
w wyniku reakcji biochemicznej. Biokatalizatory dzieli się na: enzymy, hormony i
witaminy.
2. „Biomolekuły” – cząsteczki substancji chemicznych, które mogą wchodzić w reakcje
chemiczne i przemiany biochemiczne, w celu: produkcji, wytwarzania, identyfikacji i
rozkładu (w procesie likwidacji skażeń) toksycznych związków chemicznych, a w tym
substancji biologicznie aktywnych i promieniotwórczych.
3. „Broń elektromagnetyczna” – broń wykorzystująca pole elektromagnetyczne do
miotania pocisku wykonanego w całości lub części z materiału przewodzącego prąd
elektryczny.
4. „Broń Masowego Rażenia” – układ składający się z: toksycznego (lub więcej niż
jednego) związku chemicznego i środka służącego do porażenia ludzi, zwierząt,
środowiska lub dóbr materialnych.
5. „Chemiczny środek obezwładniający” – każda substancja, które może szybko
wywołać w organizmie człowieka podrażnienie narządów zmysłów lub fizyczne
obezwładnienie, zanikające w krótkim czasie po zaprzestaniu działania i
niepowodujące uszkodzenia funkcji życiowych organizmu.
6. „Eksploatacja” – zespół celowych działań organizacyjno-technicznych i
ekonomicznych podejmowanych świadomie w celu używania i pobierania pożytków z
dóbr naturalnych i gospodarczych wytworzonych w wyniku produkcji.
7. „Materiał promieniotwórczy” – substancja chemiczna, urządzenie bądź inny obiekt
mogący emitować promieniowanie jonizujące bezpośrednio lub pośrednio, które w
rezultacie oddziaływania powoduje jonizację ośrodka materialnego; w szczególności
poprzez oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo
usunięcie elektronu ze struktury krystalicznej.
8. „Materiały wybuchowe inicjujące” – materiały wybuchowe stosowane do wyrobu
środków inicjujących (zapalających i detonujących), charakteryzujące się krótkim
czasem reakcji spalania wybuchowego oraz względnie dużą wrażliwością na bodźce
zewnętrzne (płomień, uderzenie, tarcie, nakłucie, żarzenie, iskra elektryczna).
9. „Materiały wybuchowe kruszące” – wysokoenergetyczne materiały wybuchowe o
małej wrażliwości na bodźce zewnętrzne (w stosunku do materiałów wybuchowych
inicjujących), przeznaczone m.in. do wyrobu ładunków kruszących amunicji
artyleryjskiej, ładunków saperskich oraz do prac górniczych. Podstawową użytkową
formą przemiany tych materiałów wybuchowych jest detonacja, za sprawą której,
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ładunki z nich wykonane charakteryzują się dużą zdolnością do wykonania pracy (np.
burzenie, fragmentacja).
10. „Materiały wybuchowe miotające” – materiały wybuchowe stosowane głównie w
formie prochowych ładunków miotających (napędowych) jako źródło energii do
nadawania prędkości początkowej pociskom strzeleckim, artyleryjskim i rakietowym.
Wykorzystywane są również do wyrobu opóźniaczy pirotechnicznych, podsypek
prochowych, lontów prochowych itp.
11. „Materiały pirotechniczne” – materiały lub mieszaniny materiałów przewidzianych do
wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub
kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji
chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym,
12. „Oprogramowanie” – określony celowo zamknięty zbiór informacji wyrażony w
postaci: zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych
danych służących do realizacji procesu przetwarzania danych. Oprogramowanie
stanowi łącznie i rozdzielnie: kod źródłowy i maszynowy.
13. „Produkcja” – wszystkie etapy związane z wytwarzaniem takie jak: technologia
mechaniczna, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie,
zapewnienie jakości.
14. „Rozwój” – wszystkie etapy poprzedzające produkcję seryjną, takie jak:
projektowanie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projektowania,
montaż i testowanie prototypów, plany produkcji pilotowej, dane projektowe, proces
przetwarzania danych projektowych w produkt, projektowanie konfiguracji,
projektowanie montażu całościowego.
15. „Technologia” – specyficzny rodzaj informacji, niezbędny do „rozwoju”, „produkcji”
lub „użytkowania” danego wyrobu ujętego w załączniku do rozporządzenia.
Informacja ta ma postać danych technologicznych lub pomocy technicznej,
rozumianej jako przekazanie danych technologicznych.
16. „Technologia krytyczna” – informacje zapisane za pomocą zamkniętego zbioru
danych obejmujących: informację i metody przygotowania i wytwarzania wyrobu
ujętego w załączniku do rozporządzenia lub użytkowej wartości informacji w postaci
przetworzonej za pomocą oprogramowania; bez której posiadania występują
ograniczenia w realizacji poszczególnych faz cyklu: badania naukowe, rozwój,
produkcja i eksploatacja.
17. „Toksyczny związek chemiczny” – dowolny związek chemiczny, który przez swoje
działanie na procesy życiowe może spowodować śmierć, czasowe obezwładnienie lub
trwałą szkodę ludziom, zwierzętom lub środowisku. Toksyczne związki chemiczne
mają właściwości (mogące występować łącznie lub rozdzielnie): toksyczne,
mutagenne, teratogenne i kancerogenne lub zdolność do zakłócenia naturalnych
procesów biochemicznych oraz wywoływania chorób a także zmiany środowiska
naturalnego. Obejmuje to wszystkie tego rodzaju związki chemiczne, niezależnie od
ich pochodzenia lub metody ich produkcji, bez względu na zastosowanie ich w
obiektach, w amunicji lub gdzie indziej.
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CZĘŚĆ II – RODZAJE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH – MW
1.
2.
3.
4.
5.

Materiały wybuchowe inicjujące.
Materiały wybuchowe kruszące, w tym plastyczne materiały wybuchowe.
Materiały wybuchowe miotające.
Materiały pirotechniczne (w tym pirotechniczne mieszanki zapalające).
Wyroby wypełnione materiałami wybuchowymi, jak niżej:
1) Środki minersko-zaporowe, w tym:
a) miny (w tym: przeciwpancerne, przeciwpiechotne, przeciwtransportowe,
przeciwdesantowe, morskie, specjalne, sygnalizacyjno-oświetleniowe),
b) ładunki rozminowania (w tym w obudowie sztywnej, elastycznej),
c) ładunki wybuchowe (w tym klasyczne, kumulacyjne, specjalne),
d) zapalniki do min, ładunków rozminowania, ładunków wybuchowych i innych
środków minersko-zaporowych,
e) środki inicjujące (w tym zapały, spłonki, lonty, zapłonniki).
2) Środki pozoracji pola walki (nie będące amunicją do broni palnej) w tym:
a) imitatory celów, strzałów i wybuchów,
b) ładunki pozoracyjne, błyskowo-dymne,
c) petardy.
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CZĘŚĆ III – RODZAJE BRONI I AMUNICJI - BA
1. Artyleryjska broń palna (haubice, armaty, moździerze, armatomoździerze, armatohaubice
i haubicoarmaty, działa bezodrzutowe), wyrzutnie pocisków rakietowych, zespoły
bojowe wyrzutni ładunków wydłużonych, wojskowe miotacze ognia.
2. Strzelecka broń palna (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety, pistolety
maszynowe, karabiny i karabinki maszynowe).
2a. Granatniki, w tym samodzielne i podwieszane.
2b. Granatniki przeciwpancerne i wielozadaniowe.
3. Broń elektromagnetyczna.
4. Broń pneumatyczna.
5. Broń badawcza i eksperymentalna stosowana w procesie wytwarzania lub certyfikacji
broni lub amunicji.
6. Broń obezwładniająca: miotacze chemicznych środków obezwładniających, miotacze
wody, wyrzutnie siatek obezwładniających, wyrzutnie pocisków specjalnych (gumowych,
z tworzyw sztucznych, ogłuszających, olśniewających, łzawiących, śrutowych,
proszkowych i innych), wyrzutnie granatów z chemicznym środkiem obezwładniającym
(w tym nasadkowych) lub materiałów pirotechnicznych.
7. Istotne komponenty broni palnej – lufa, szkielet, komora zamkowa (w tym górna i dolna
komora zamkowa – jeśli występują), bęben lub zamek oraz w przypadku artyleryjskiej
broni palnej dodatkowo nasada zamkowa (jeśli występuje).
8. Broń salutacyjna i akustyczna oraz urządzenia przeznaczone do strzelania nabojami
ślepymi.
9. Broń sygnałowa, gazowa, alarmowa oraz urządzenia do odstrzeliwania amunicji
sygnałowej, gazowej i alarmowej.
10. Inne narzędzia i urządzenia służące do obezwładniania celu:
1) broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,
2) broń cięciwowa w postaci kusz,
3) urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
11. Amunicja do strzeleckiej broni palnej (w tym komponenty, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 lit. d ustawy) i granatników oraz naboje miotające do granatów nasadkowych.
12. Amunicja do broni gazowej, alarmowej i sygnałowej.
13. Amunicja do sondowania atmosfery.
14. Amunicja zakłócająca.
15. Amunicja specjalna do broni, w tym:
1) śrutowa, z pociskiem gumowym i z tworzywa sztucznego, proszkowa do broni innej
niż: strzelecka broń palna i granatniki,
2) ogłuszająca, olśniewająca, łzawiąca,
3) do wystrzeliwania siatek obezwładniających.
16. Pironaboje.
17. Granaty ręczne i nasadkowe (w tym granaty zapalające) oraz zapalniki do nich.
18. Amunicja do broni palnej artyleryjskiej, w tym:
1) pociski,
2) ładunki miotające,
3) łuski,
4) zapalniki,
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5) zapłonniki,
6) podpociski do pocisków kasetowych.
7) inne elementy amunicji artyleryjskiej wypełnione materiałami wybuchowymi albo
innymi niebezpiecznymi substancjami, w tym:
a) spłonki,
b) smugacze,
c) detonatory,
d) opóźniacze,
e) układy samolikwidacji,
f) ładunki rozrywające,
g) wkrętki głowicowe.
18a. Elementy amunicji artyleryjskiej, uzyskane z dekompletacji nabojów, w tym:
1) korpusy pocisków,
2) ładunki i podsypki prochowe,
3) materiał wybuchowy.
19. Amunicja do badań, w tym:
1) balistyczna,
2) do hydrostrzałów,
3) wzorcowa.
20. Pociski rakietowe (kierowane i niekierowane) oraz drony specjalnie zaprojektowane do
bezpośredniego rażenia celów, w tym również drony podwodne (glidery).
21. Bomby lotnicze i głębinowe.
22. Torpedy.
23. Amunicja do broni elektromagnetycznej.
24. Głowice i zapalniki (jeżeli występują) do dronów oraz amunicji określonej w ust. 20, 21 i
22.
25. Niezawierające materiałów wybuchowych: szkolno-treningowe pociski rakietowe,
bomby, torpedy, granaty, drony (o których mowa w ust. 20), środki minersko-zaporowe,
amunicja, w tym:
1) do nauki ładowania,
2) przekroje,
3) makiety wykonane z elementów amunicji bojowej.
26. Elementy układów napędowych, naprowadzania i sterowania (pocisków rakietowych,
bomb lotniczych i głębinowych, torped, imitatorów celów) oraz zawierające materiały
wybuchowe lub niebezpieczne, elementy:
1) amunicji wymienionej w ust. 11–17 oraz 19,
2) środków pozoracji pola walki wymienionych w ust. 5 pkt 2 Części II – MW
niniejszego
załącznika.
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CZĘŚĆ IV – WYKAZ WYROBÓW I TECHNOLOGII O PRZEZNACZENIU
WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM – WT
WT I. Broń Masowego Rażenia:
1. Toksyczne związki chemiczne (TZC) i materiały promieniotwórcze przygotowane do:
spowodowania utraty życia, zdrowia lub wywołania trwałego uszczerbku na zdrowiu,
niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym oraz wywoływania szkód
materialnych. Obejmuje wszystkie substancje bez względu na pochodzenie lub sposób
produkcji, takich rodzajów i w takich ilościach, które nie są przeznaczone do
wykorzystania w celach: profilaktycznych, ochronnych lub w innych utylitarnych i
pokojowych.
2. Toksyczne związki chemiczne:
1) Alkilo (Metylo-, Etylo-, n-Propylo lub i-Propylo) fluorofosfoniany alkilu (≤C10, w
tym cykloalkil), np. Sarin: metylofluorofosfonian izopropylu (CAS 107-44-8);
Soman: metylofluorofosfonian 3,3-dimetylobutarn-2-ylu (CAS 96-64-0)
2) (N,N-Dialkilo (Metylo-, Etylo-, n-Propylo lub i-Propylo)amido)cyjanofosforany
O-alkilu (≤C10, w tym cykloalkil) np. Tabun: (N,N dimetyloamido)cyjanofosforan O-etylu(CAS 77-81-6);
3) Alkilo(Metylo-, Etylo-, n-Propylo lub i-Propylo)tiofosfoniany O-alkilo (H lub
≤C10, w tym cykloalkil)-S-(2-dialkilo(Me,Et,n-Pr lub i-Pr)amino) etylu i
odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole np. VX: metylotiofosfonian
O-etylo-S-(2-diizopropyloamino)etylu (CAS 50782-69-9);
4) Związki fosforoorganiczne, które w cząsteczce nie zawierają bezpośrednio
wiązania
C – P, opisane w anglojęzycznej literaturze przedmiotu odpowiednio jako:
a) O-alkyl-N-fluorophosphoryl amidines,
b) P-alkyl-N-fluorophosphonyl amidines,
c) P-alkyl-N-fluorophosphonyl guanidines,
d) Quaternate dimethyl-carbamoylozypyridines,
e) O-(chloralkyl)-(((dihalomethylene)amino)oxy)phosphorofluoridates,
f) Di(polyfluoroalkyl) fluorophosphates and phosphonates.
5) Iperyty siarkowe: Sulfid 2-chloroetylowo-chlorometylowy (CAS 2625-76-5),
Iperyt siarkowy: sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2), Bis (2chloroetylotio) metan (CAS 63869-13-6), Seskwiiperyt: 1, 2 - bis(2chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8), 1,3 - bis(2-chloroetylotio) -n-propan (CAS
63905-10-2), 1,4 - bis (2-chloroetylotio) - n-butan (CAS 142868-93-7), 1,5 - bis
(2-chloroety1otio) - n -pentan (CAS 142868-94-8), Eter bis(2chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1);
6) Iperyt tlenowy: eter bis (2-chloroetylotioetylowy) (CAS 63918-89-8);
7) Luizyty: Luizyt 1: (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3), Luizyt 2:
bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS 40334-69-8), Luizyt 3: tris(2chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1);
8) Iperyty azotowe: HN1: bis(2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8), HN2: bis(27
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chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2), HN3: tris(2-chloroetylo)amina (CAS
555-77-1);
9) Saksytoksyna (CAS 35523-89-8);
10) Rycyna (CAS 9009-86-3);
11) Difluorki alkilo(Me, Et, n-Pr lub i-Pr)fosfonowe np. DF: Difluorek
metylofosfonowy (CAS 676-99-3);
12) Alkilo(Me, Et, n-Pr lub i-Pr)fosfoniny O-alkilo (H lub ≤C10, w tym cykloalkil)-O(2-dialkilo(Me, Et, n-Pr lub i-Pr)amino) etylu i odpowiadające im alkilowane lub
protonowane sole np. QL: metylofosinian O-etylo-O-(2-diizopropyloamino)etylu
(CAS 57856-11-8);
13) Chlorosarin: metylochlorofosfonian izopropylu (CAS 1445-76-7);
14) Chlorosoman: metylochlorofosfonian 3,3-dimetylobutan-2-ylu (CAS 7040-57-5);
15) Amiton: fosforotiolan O,O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylu] i odpowiednie
alkilowane lub protonowane sole (CAS 78-53-5);
16) PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)prop-1-en (CAS 382-21-8);
17) BZ: Benzilan chinuklidyn-3-ylu (*) (CAS 581-06-2)
18) Związki chemiczne, oprócz wymienionych powyżej, zawierające atom fosforu, z
którym związana jest jedna grupa metylowa, etylowa lub propylowa (normalna lub
izo-), lecz nie grupa licząca więcej atomów węgla, np. Dichlorek
metylofosfonowy (CAS 676-97-1), Metylofosfonian dimetylu (CAS 756-79-6).
Nie dotyczy: fonofosu: etylofosfonotionotionianu O-etylo-S-fenylu (CAS 944-229);
19) Dihalogenki N,N-dialkilo(Me, Et, n-Pr lub i-Pr)fosforoamidowe;
20) N,N-Dialkilo(Metylo-, Etylo-, n-Propylo lub i-Propylo)fosforoamidany dialkilu
(Metylo-, Etylo-, n-Propylo lub i-Propylo);
21) Trichlorek arsenu (CAS 7784-34-1);
22) Kwas 2,2-difenylo-2-hydroksyoctowy (CAS 76-93-7);
23) Chinuklidyn-3-ol (CAS 1619-34-7);
24) Chlorki 2-(N,N-dialkilo(Me, Et, n-Pr lub i-Pr)amino) etylu i odpowiednie
protonowane sole;
25) 2-(N,N-Dialkilo(Me, Et, n-Pr lub i-Pr)amino)etanole i odpowiednie protonowane
sole. Nie dotyczy: N,N-dimetyloaminoetanolu (CAS 108-01-0) i odpowiednich
protonowanych soli N,N-dietyloaminoetanolu (CAS 100-37-8) i odpowiednich
protonowanych soli;
26) 2-(N,N-Dialkilo(Me, Et, n-Pr lub i-Pr)amino)etanotiole i odpowiednie
protonowane sole;
27) Tiodiglikol: sulfid bis(2-hydroksyetylowy) (CAS 111-48-8); Alkolhol
pinakolilowy: 3,3-dimetylobutan-2-ol (CAS 464-07-3);
28) Fosgen: dichlorek karbonylu (CAS 75-44-5);
29) Chlorocyjan (CAS 506-77-4);
30) Cyjanowodór (CAS 74-90-8);
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31) Chloropikryna: trichloronitrometan (CAS 76-06-2);
32) Tlenochlorek fosforu (CAS 10025-87-3);
33) Trichlorek fosforu (CAS 7719-12-2);
34) Pentachlorek fosforu (CAS 10026-13-8);
35) Fosforyn trimetylu (CAS 121-45-9);
36) Fosforyn trietylu (CAS 122-52-1);
37) Fosforyn dimetylu (CAS 868-85-9);
38) Fosforyn dietylu (CAS 762-04-9);
39) Monochlorek siarki: dichlorek disiarki (CAS 10025-67-9);
40) Dichlorek siarki (CAS 10545-99-0);
41) Chlorek tionylu (CAS 7719-09-7);
42) Etylodietanoloamina: bis (2-hydroksyetylo)etyloamina (CAS 139-87-7);
43) Metylodietanoloamina: bis (2-hydroksyetylo)metyloamina (CAS 105-59-9);
44) Trietanoloamina: tris (2-hydroksyetylo)amina (CAS 102-71-6).
3. Defolianty: TZC powodujące opadanie liści roślin;
4. Arborycydy: TZC powodujące obumieranie roślinności;
5. Chemiczne środki obezwładniające, przeznaczone do realizacji zadań kontroli i
wyegzekwowania prawa, w szczególności:
1) Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-70-8),
2) O-chlorobenzylidenomalanodinitryl (O-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS
2698-41-1),
3) Chlorek fenylactylu (chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4),
4) Dibenzo- (b, f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8).
6. Biokatalizatory i biomolekuły jako substancje stosowane do: produkcji, wytwarzania,
identyfikacji i rozkładu TZC, a w tym kultury specjalnych komórek, organizmów i
drobnoustrojów pochodzące z ukierunkowanej selekcji laboratoryjnej lub manipulacji
genetycznej systemów biologicznych, zawierające informację genetyczną;
7. „Technologia” jako: „technologia krytyczna” dla „rozwoju”, „produkcji” lub
„eksploatacji” ww. oraz, odpowiedni sprzęt lub komponenty, które nie służą do celów
cywilnych, takich jak: rolne, farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne,
środowiskowe, związane z gospodarką odpadami lub produkcją żywności.
Uwaga:
Numery CAS zostały przedstawione jako przykłady. Nie obejmują one wszystkich środków
chemicznych ani mieszanin wymienionych w pozycji WT I.
WT II. Sprzęt kierowania ogniem i związany z nim sprzęt do ostrzegania i alarmowania,
a także powiązane z nimi systemy, sprzęt kontrolno-pomiarowy, do strojenia i
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zakłócania – jak niżej, specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych, a także
specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe i ich wyposażenie:
1. Celowniki, przeliczniki bombardierskie, sprzęt naprowadzania uzbrojenia i systemy
kierowania ogniem.
2. Systemy wykrywania, oznaczania celów, pomiaru odległości, obserwacji lub śledzenia
celów; wyposażenie wykorzystywane do wykrywania, scalania danych,
rozpoznawania lub identyfikacji; urządzenia zespalające zespoły czujników.
3. Sprzęt do przeciwdziałania, wykorzystywany przeciwko urządzeniom określonym w
ust. 1 i 2.
4. Sprzęt kontrolno-pomiarowy lub do strojenia w warunkach polowych, specjalnie
zaprojektowany dla urządzeń określonych w ust. 1-3.
5. Sprzęt do przeciwdziałania, wykorzystywany przeciwko dronom, niezależnie od jego
sposobu działania.
6. Urządzenia służące do lokalizacji miejsca wystrzału z broni palnej.
WT III. Pojazdy naziemne, w tym ciągniki (z wyłączeniem cywilnych samochodów lub
ciężarówek przeznaczonych do przewozu pieniędzy i przedmiotów o wysokiej wartości
wyposażonych w osłony pancerne), jak niżej, i ich elementy, specjalnie zaprojektowane
lub zmodyfikowane do celów wojskowych lub policyjnych
1. Czołgi i inne uzbrojone pojazdy wojskowe oraz pojazdy wojskowe wyposażone w
podstawy montażowe uzbrojenia pokładowego lub sprzęt do kładzenia min, lub
wystrzeliwania amunicji wymienionej w ramach Części III – BA niniejszego
załącznika.
2. Pojazdy opancerzone.
3. Pojazdy pływające lub posiadające zdolność pokonywania w bród głębokich
przeszkód wodnych.
4. Pojazdy ratownictwa technicznego oraz specjalistyczne pojazdy przeznaczone do
holowania lub przewozu amunicji lub systemów uzbrojenia oraz związanych z nimi
urządzeń do manipulowania ładunkami.
Uwaga:
Ust. 1 nie obejmuje pojazdów wojskowych, które nie są już przeznaczone dla celów
wojskowych i nie są wyposażone w sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany dla celów
wojskowych.
Uwaga:
WT III obejmuje również: modyfikacje pojazdu naziemnego dla celów wojskowych lub
policyjnych polegające na zmianach konstrukcyjnych, elektrycznych lub mechanicznych,
jednego lub więcej elementów specjalnie zaprojektowanych do celów wojskowych,
obejmujących:
1) pneumatyczne opony specjalnie zaprojektowane dla zapewnienia kuloodporności lub
możliwości utrzymania jazdy pomimo braku powietrza,
2) systemy regulacji ciśnienia powietrza w oponach, sterowane z wnętrza pojazdu
znajdującego się w ruchu,
3) opancerzone osłony kluczowych elementów, jak np. zbiorniki paliwa czy kabiny
pojazdu,
4) specjalne wzmocnienia dla uchwytów na broń.
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WT IV. Wojenne jednostki pływające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie,
wymienione poniżej, oraz ich części składowe specjalnie zaprojektowane do celów
wojskowych:
1. Bojowe jednostki pływające i jednostki (nawodne lub podwodne) przeznaczone do
działań ofensywnych lub obronnych, niezależnie od tego, czy zostały przekształcone
dla celów wojskowych, czy nie, niezależnie od aktualnego stanu technicznego lub
zdolności do działania i niezależnie od tego, czy zawierają systemy obronne,
opancerzenie, kadłuby lub części kadłubów dla takich jednostek pływających.
2. Silniki:
1) silniki wysokoprężne do okrętów podwodnych, posiadające:
a) moc 1,12 MW (1.500 KM) lub wyższą,
b) prędkość obrotową 700 obr./min lub większą,
2) silniki elektryczne do okrętów podwodnych posiadające:
a) moc ponad 0,75 MW (1.000 KM),
b) szybki bieg wsteczny,
c) chłodzenie cieczą,
3) niemagnetyczne silniki wysokoprężne o mocy 37,3 kW (50 KM) lub więcej oraz o
zawartości materiałów niemagnetycznych ponad 75% masy całkowitej,
4) systemy napędowe niezależne od powietrza, do okrętów podwodnych.
3. Podwodne urządzenia wykrywające.
4. Sieci przeciw okrętom podwodnym i torpedom.
5. Sprzęt do kierowania i nawigacji.
6. Przepusty kadłubowe i złącza, umożliwiające współdziałanie ze sprzętem znajdującym
się na zewnątrz jednostki pływającej, w tym: złącza jednoprzewodowe,
wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek pływających oraz
przepusty kadłubowe dla jednostek pływających, przy czym obydwa te rodzaje
urządzeń są zdolne utrzymać nieprzepuszczalność dla przecieków z zewnątrz i są w
stanie utrzymać wymagane parametry na głębokościach przekraczających 100 m; oraz
światłowodowe łączniki i optyczne przepusty kadłubowe, specjalnie zaprojektowane
do przesyłania wiązki laserowej niezależnie od głębokości.
Uwaga:
Ust. 6 nie obejmuje przepustów do zwykłych wałów napędowych i przepustów kadłubowych
hydrodynamicznych drążków sterowniczych.
7. Łożyska cichobieżne lub bezdźwięczne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym,
układy regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz wyposażenie zawierające
te łożyska zaprojektowane do celów wojskowych.
WT V. Załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, lotnicze zespoły napędowe, sprzęt
pokrewny i jego składniki, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów
wojskowych lub policyjnych, jak wymieniono poniżej:
1. Bojowe załogowe statki powietrzne i ich wyposażenie.
2. Inne załogowe statki przeznaczone do celów wojskowych, łącznie ze szkolnotreningowymi, oraz ich podsystemy i części.
Ust. 2 nie obejmuje statków powietrznych lub wariantów tych statków powietrznych i
naziemnego sprzętu do obsługi tych statków, które:
1) nie są już przeznaczone dla celów wojskowych i nie są wyposażone w sprzęt
zaprojektowany lub zmodyfikowany dla celów wojskowych,
2) zostały dopuszczone do użytku cywilnego przez władze lotnictwa cywilnego.
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3. Bezzałogowe statki powietrzne oraz ich systemy i urządzenia, takie jak: startu,
lądowania, kierowania i kontroli lotu.
Ust. 3 nie obejmuje:
1) silników statków powietrznych, które zostały dopuszczone przez władze lotnictwa
cywilnego do użytkowania w cywilnych statkach powietrznych, lub ich
składników,
2) silników tłokowych o ruchu posuwisto-zwrotnym lub ich składników.
4. Lotnicze zespoły napędowe dla statków powietrznych wymienionych w ust. 2 i 3 oraz
zastosowane w pozycji WT III ust. 1, a także części do nich.
5. Naziemny sprzęt do obsługiwania statków powietrznych wymienionych w ust. 1-3.
6. Pokładowy sprzęt wysokościowy (skafandry wysokościowe i antyprzeciążeniowe,
hełmy wyposażone w układy celownicze lub środki zabezpieczające przed
oślepianiem lub bronią jądrową, maski tlenowe, instalacje tlenowe) oraz systemy
awaryjnego opuszczania statku powietrznego (fotele katapultowe).
7. Spadochrony wojskowe:
1) punktowego zrzutu komandosów,
2) desantu spadochronowego,
3) do zrzutów towarowych,
4) dryfujące, wykorzystywane przy siedzeniach katapultowych do otwierania i
regulacji działania spadochronów ratowniczych,
6) do odzyskiwania pocisków kierowanych, samolotów bezzałogowych lub
pojazdów kosmicznych,
7) stosowane przy podchodzeniu do lądowania oraz w celu zmniejszenia prędkości
przy lądowaniu,
8) spadochrony hamujące, dryfujące dla stabilizacji i kontroli wysokości ładunków
zrzucanych, np. przy odzyskiwaniu kapsuł, siedzeniach katapultowych, bombach
9) inne spadochrony wojskowe.
8. Paralotnie wojskowe.
9. Sprzęt do zobrazowania sygnałów czujników radarowych.
10. Automatyczne systemy pilotujące dla ładunków zrzucanych na spadochronach; sprzęt
zaprojektowany i zmodyfikowany dla celów wojskowych do kontrolowanych skoków
spadochronowych z dowolnej wysokości, włącznie z aparatami tlenowymi.
11. Sprzęt do uzupełniania paliwa w powietrzu.
WT VI. Sprzęt elektroniczny, specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych lub
policyjnych, nieujęty w pozycjach WT II–V niniejszego wykazu oraz specjalnie
zaprojektowane do niego jego składniki
1. Sprzęt walki radioelektronicznej (tj. urządzenia przeznaczone do wprowadzania
sygnałów do odbiorników stacji radiolokacyjnych i systemów łączności lub w inny
sposób utrudniające odbiór, działanie lub zmniejszające efektywność odbiorników
elektronicznych
przeciwnika),
łącznie
z
urządzeniami
zakłócającymi
i
przeciwdziałającymi zakłóceniom.
2. Lampy generacyjne o zmiennej częstotliwości.
3. Systemy elektroniczne lub sprzęt przeznaczony do obserwacji i przeszukiwania widma
elektromagnetycznego w celu wojskowego rozpoznania lub w celu przeciwdziałania
takiej obserwacji i przeszukiwaniu.
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4.

Systemy podwodne, włącznie z zakłócającymi akustycznie, magnetycznie oraz
pozorującymi, urządzenia do wprowadzania sygnałów do odbiorników sonarów.

WT VII. Sprzęt specjalistyczny do szkolenia, specjalnie zaprojektowany do celów
wojskowych lub policyjnych oraz specjalnie zaprojektowane do niego składniki i
akcesoria
Specjalistyczny sprzęt do szkolenia obejmuje wojskowe wersje:
1) symulatorów lotu (łącznie z wirówkami do szkolenia pilotów lub astronautów),
2) symulatorów lotów według przyrządów,
3) symulatorów do szkolenia nawigatorów,
4) symulatorów do szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego,
5) symulatorów do szkolenia obsługi stacji radiolokacyjnych,
6) symulatorów samolotów zdalnie sterowanych,
7) symulatorów statków powietrznych bezzałogowych i ruchomych jednostek
szkoleniowych,
8) symulatorów i imitatorów celów radiolokacyjnych,
9) symulatorów do szkolenia obsługi wyrzutni rakietowych,
10) urządzeń treningowych dla działonowych,
11) symulatorów działania broni strzeleckiej,
12) symulatorów zwalczania celów podwodnych,
13) imitatorów promieniotwórczych i chemicznych,
14) symulatorów i trenażerów Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia i Kierowania
Ogniem (ZSDiKO),
15) symulatorów i trenażerów operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych
(PPK).
WT VIII. Sprzęt do odwzorowywania lub zabezpieczania przed ruchami przeciwnika,
specjalnie zaprojektowany do celów wojskowych lub policyjnych oraz specjalnie
zaprojektowane do niego składniki i akcesoria
1. Urządzenia do rejestracji i obróbki obrazu, w tym:
1) sprzęt wykorzystujący wzmacnianie obrazu,
2) sprzęt z wykorzystaniem termowizji i przetworników obrazu pracujących w
podczerwieni.
2. Sprzęt do odwzorowania sygnałów radiolokacyjnych.
3. Sprzęt przeciwdziałania i przeciw-przeciwdziałania w stosunku do sprzętu wymienionego
w ust. 1 i 2.
Ust. 3 obejmuje sprzęt zaprojektowany do ograniczania działania lub skuteczności
wojskowych systemów odwzorowywania lub minimalizacji efektów ograniczania.
4.

Specjalnie zaprojektowane składniki i akcesoria obejmują:
1) przetworniki obrazu pracujące w podczerwieni,
2) wzmacniacze obrazu (inne niż pierwszej generacji),
3) płytki mikrokanalikowe,
4) lampy do kamer telewizyjnych dla niskiego poziomu oświetlenia,
5) układy detektorowe (włącznie z elektronicznymi układami sprzęgającymi lub
systemami odczytu),
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6) piroelektryczne lampy do kamer telewizyjnych,
7) systemy chłodzące do systemów odwzorowywania,
8) elektrycznie zwalniane migawki fotochromowe lub elektrooptyczne, o prędkości
migawki mniejszej niż 100 ms, z wyjątkiem migawek stanowiących niezbędny
element kamery dużej prędkości,
9) światłowodowe przetworniki obrazu,
10) złożone fotokatody półprzewodnikowe, gdy są one specjalnie zaprojektowane dla
celów wojskowych.
WT IX. Systemy broni o ukierunkowanej energii (ang. Directed Energy Weapon) i sprzęt
pokrewny lub sprzęt do przeciwdziałania i modele badawcze (testowe), jak niżej, oraz
specjalnie zaprojektowane do nich składniki:
1. Systemy laserowe specjalnie zaprojektowane do niszczenia celu lub zmuszania go do
przerwania wykonywanego zadania.
2. Systemy wykorzystujące strumień cząstek, zdolne do niszczenia celu lub zmuszania
go do przerwania wykonywanego zadania.
3. Systemy wykorzystujące fale radiowe (ang. Radio Frequencies) dużej mocy zdolne do
niszczenia celu lub zmuszania go do przerwania wykonywanego zadania.
4. Sprzęt specjalnie zaprojektowany do wykrywania lub identyfikacji systemów
wymienionych w ust. 1, 2 lub 3, lub obrony przed tymi systemami.
5. Fizyczne modele badawcze (testowe) i odnośne wyniki testów, dotyczące systemów,
sprzętu i części składowych określonych w niniejszym ustępie.
6. Systemy „laserowe” zaprojektowane specjalnie w celu trwałego oślepienia
nieuzbrojonego oka, tj. gołego oka lub oka z urządzeniami korygującymi wzrok.
7. Systemy, urządzenia wykorzystujące fale akustyczne dużej mocy zdolne do
obezwładniania ludzi lub zmuszania ich do przerwania wykonywanego działania.
Uwaga:
WT IX obejmuje:
1) Systemy broni o ukierunkowanej energii, których potencjał opiera się na
kontrolowanym wykorzystaniu:
a) Laserów o mocy wystarczającej do wywołania zniszczeń podobnych do zniszczeń
wywołanych amunicją konwencjonalną,
b) Akceleratorów cząstek, emitujących strumień cząstek naładowanych lub
neutralnych, o niszczącej mocy,
c) Nadajników strumieni fal radiowych o dużej mocy impulsów lub dużej mocy
średniej, wytwarzających pola o natężeniach wystarczających do
unieszkodliwienia obwodów elektrycznych odległego celu.
2) Wyroby specjalnie zaprojektowane do systemów broni o ukierunkowanej energii:
a) Urządzenia do wytwarzania mocy głównej, magazynowania energii,
przekierowywania, przetwarzania mocy lub dystrybucji paliwa,
b) Systemy wykrywania lub śledzenia celu,
c) Systemy zdolne do oceny stopnia uszkodzenia celu, jego zniszczenia lub
zmuszenia go do przerwania wykonywanego zadania,
d) Urządzenia do sterowania strumieniem, jego wysyłaniem lub nacelowywaniem.
e) Urządzenia do szybkiego przekierowywania wiązki strumienia w celu szybkiego
oddziaływania na liczne cele,
f) Adaptacyjne sprzęgacze optyki i fazy,
g) Prądowe inżektory (wtryskiwacze) do strumieni ujemnych jonów wodorowych,
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h) Części składowe akceleratorów, mających zastosowanie w technikach
kosmicznych,
i) Aparatura do skupiania strumieni jonów ujemnych,
j) Sprzęt do regulacji i przekierowywania strumienia jonów o wysokiej energii,
k) Folie do neutralizacji strumieni ujemnych izotopów wodoru, mające zastosowanie
w technikach kosmicznych.
WT X. Sprzęt wykorzystujący zjawisko kriogeniczności lub nadprzewodnictwa oraz
zaprojektowane do niego składniki i akcesoria
1. Sprzęt do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych,
morskich czy kosmicznych, zdolny do działania w czasie ruchu pojazdu i wytwarzania
lub utrzymywania temperatur poniżej 103°K (-170°C) obejmuje również ruchome
systemy zawierające lub wykorzystujące akcesoria lub składniki wyprodukowane z
materiałów niemetalowych lub nieprzewodzących elektrycznie, takich jak tworzywa
sztuczne czy materiały impregnowane żywicami epoksydowymi.
2. Elektryczny sprzęt nadprzewodzący (maszyny wirnikowe i transformatory) przeznaczony
do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych,
morskich czy kosmicznych, zdolny do działania w ruchu, z wyłączeniem hybrydowych,
jednobiegunowych prądnic prądu stałego, posiadających normalne, jednobiegunowe
armatury metalowe, które wirują w polu magnetycznym wytwarzanym przez uzwojenie
nadprzewodzące, pod warunkiem że uzwojenie takie jest jedynym nadprzewodzącym
elementem prądnicy.
WT XI. Wyroby i technologie związane z ochroną informacji niejawnych
1. Systemy, urządzenia, narzędzia, inne środki i ich specjalnie zaprojektowane składniki
przeznaczone do ochrony informacji niejawnych, które są planowane do zgłoszenia do
certyfikacji (w tym będące na etapie rozwoju) lub uzyskały certyfikaty ochrony
kryptograficznej, certyfikaty ochrony elektromagnetycznej lub certyfikaty bezpieczeństwa
teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650,1000, 1083, 1669 oraz z 2019 r. poz. 125) lub
unormowań NATO i UE w kwestii ochrony informacji niejawnych NATO i EU:
1) Przeznaczone lub zmodyfikowane w celu zastosowania kryptograficznych metod
ochrony informacji przetwarzanych (w szczególności: wytwarzanych,
modyfikowanych,
kopiowanych,
klasyfikowanych,
gromadzonych,
przechowywanych, przekazywanych lub udostępnianych) z wykorzystaniem
technik cyfrowych lub analogowych, w tym funkcji i protokołów
kryptograficznych (jak szyfrowanie, skracanie, uwierzytelnianie, podpisywanie,
uzgadnianie kluczy, itp.) lub innych technik kryptograficznych (przeznaczonych
np. do maskowania ruchu, rozpraszania widma itp.);
2) Przeznaczone lub przystosowane w celu eliminacji emisji ujawniającej i/lub
spełniające wymagania odporności elektromagnetycznej, w tym na działanie
impulsu elektromagnetycznego;
3) Przeznaczone lub zmodyfikowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
2. Oprogramowanie:
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Dedykowane oprogramowanie urządzeń, narzędzi lub środków ochrony informacji
niejawnych wymienionych w ust. 1. z wyłączeniem stosowanego w nich ogólnie
dostępnego na rynku oprogramowania.
3. Technologie:
Technologie o charakterze specjalnym, które są niezbędne do rozwoju, produkcji lub
użytkowania wymienionych w ust. 1 i 2 urządzeń, narzędzi lub środków ochrony
informacji niejawnych oraz ich oprogramowania.
WT XII. Sprzęt i konstrukcje opancerzone i ochronne oraz ich komponenty
1. Płyty pancerne wyprodukowane według norm wojskowych oraz wojskowych lub
policyjnych warunków technicznych.
2. Konstrukcje lub budowle z materiałów metalowych lub niemetalowych, zaprojektowane
do zapewnienia ochrony balistycznej dla systemów wojskowych lub policyjnych, oraz
połączenia materiałów metalowych i niemetalowych, zaprojektowane do tworzenia
opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów wojskowych.
3. Hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała, z
wyłączeniem konwencjonalnych hełmów stalowych niewyposażonych w żadnego typu
akcesoria ani niezmodyfikowanych czy zaprojektowanych do zamontowania takich urządzeń.
4. Kamizelki kuloodporne i odłamkoodporne.
WT XIII. Sprzęt i „technologia” dla „produkcji” wyrobów
"Produkcja" w rozumieniu pozycji WT XIII obejmuje również: projektowanie i badanie.
1. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprzęt dla "produkcji" wyrobów objętych
niniejszym wykazem i ich specjalnie zaprojektowanych składników.
2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badań środowiskowych oraz
specjalnie zaprojektowany sprzęt do celów certyfikacji, kwalifikacji lub badania
produktów objętych niniejszym wykazem.
3. Specyficzna technologia produkcyjna, nawet jeżeli sprzęt, w którym ta technologia ma
być wykorzystywana, nie jest objęty kontrolą.
4. Technologia specyficzna używana lub wykorzystywana w projektowaniu, montażu
składników, a także działaniu, konserwacji i napraw pełnych instalacji produkcyjnych,
nawet jeżeli ich poszczególne składniki nie są objęte kontrolą, z wyłączeniem technologii
dla celów cywilnych, takich jak technologie: rolne, farmaceutyczne, medyczne,
weterynaryjne, środowiskowe, unieszkodliwiania odpadów czy przemysłu spożywczego.
WT XIV. Wyroby nieujęte w WT I–XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub
policyjne
1. Tłumiki dźwięku, specjalne montaże karabinowe oraz celowniki do broni, o której
mowa w ust. 1–9 Części III – BA niniejszego załącznika .
Uwaga:
Wymienione w ust. 1 wyroby nie obejmują montaży oraz celowników do broni
przeznaczonej na rynek cywilny i urządzeń wylotowych, w tym: tłumików płomienia,
hamulców wylotowych, osłabiaczy podrzutu oraz wielofunkcyjnych urządzeń
wylotowych.
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2. Narzędzia i urządzenia do awaryjnego otwierania mechanicznych urządzeń
zabezpieczających (zamykających).
3. Układy napędowe i kierowania (naprowadzania) do amunicji, o której mowa w BA
ust. 20 i 22 Części III.
4. Pławy sygnalizacyjne i hydroakustyczne.
5. Środki i materiały zapalające, w tym:
1) proszki zagęszczające paliw płynnych,
2) napalmowe mieszanki zapalające,
3) pirożelowe mieszanki zapalające.
6. Środki do maskowania aerodyspersyjnego:
1) świece dymne,
2) granaty dymne.
7. Generatory dymu, gazu.
8. Urządzenia redukujące odrzut, wtryskiwacze, urządzenia pomiarowe, zbiorniki
magazynowe i inne zaprojektowane wyposażenie stosowane do ładunków
zawierających paliwo płynne do broni określonej w ust. 1 i 6 Części III – BA
niniejszego załącznika.
9. Siatki obezwładniające.
10. Sprzęt do rozprzestrzeniania materiałów lub środków wymienionych w wykazie WT I
Części IV – WT niniejszego załącznika i ich komponentów.
11. Odzież ochronna do ochrony przed materiałami objętymi WT I Części IV – WT
niniejszego załącznika i ich komponentami oraz urządzenia filtrowentylacyjne do
oczyszczania powietrza w warunkach skażeń: promieniotwórczych, biologicznych lub
chemicznych.
12. Sprzęt do wykrywania i identyfikacji materiałów wymienionych w wykazie WT I
Części IV – WT niniejszego załącznika i jego komponenty.
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia ... o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Przedmiotowa materia była uprzednio regulowana przez art. 6 ust. 3 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.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,
klasyfikację rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane
uzyskanie koncesji, uwzględniając aktualną wiedzę techniczną z zakresu wytwarzania materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz konieczność ich wyczerpującego sklasyfikowania.
Projekt przewiduje określenie klasyfikacja rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym na których wytwarzanie lub
obrót jest wymagane uzyskanie koncesji, jest określona w załączniku do rozporządzenia.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r.
– Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora oceny
skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Data sporządzenia:
Nazwa projektu:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji rodzajów 22 luty 2019 r.

materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na Źródło:
Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji działalności
gospodarczej
w zakresie

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie klasyfikacji rodzajów
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na
których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji, zawartego w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia ... o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W związku z przygotowaniem nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Niezbędnym jest opracowanie nowego aktu wykonawczego sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót
jest wymagane uzyskanie koncesji. Projekt rozporządzenia w dużej mierze powiela dotychczasowe rozwiązania. Główne
proponowane zmiany to uaktualnienie załącznika zawierającego wykaz wyrobów koncesjonowanych. Zmiany w tym
zakresie podyktowane są koniecznością wprowadzenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Rady 91/477/EWG
z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L nr 256/1991 z 13.09.1991),
zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179/5 z
08.07.2008) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. (Dz. Urz. UE L
137 z 24.05.2017), tj. ujednolicenie definicji niektórych wyrobów koncesjonowanych oraz postępem technologicznym
skutkującym wprowadzeniem na rynek nowych rozwiązań, nieuregulowanych w aktualnie obwiązujących przepisach
prawa.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję MSWiA w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym
Przedsiębiorcy ubiegający
się o udzielenie koncesji w
zakresie wytwarzania i
obrotu bronią amunicją oraz

Wielkość
1275

Źródło danych
Dane własne MSWiA

Oddziaływanie
Możliwość rozszerzenia
dotychczas posiadanych
koncesji o nowe rodzaje
wyrobów reglamentowanych

niemierzalna

Danie nie są możliwe
do oszacowania

Ubieganie się o udzielenie
koncesji o wytwarzanie i obrót
nowymi rodzajami wyrobów.
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wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak
wpływu.
pieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Brak
(w mln zł,
przedsiębiorstw
wpływu.
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak
…… r.)
domowe
wpływu.
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Ujednolicenie definicji (zgodnie z prawem unijnym)
niepieniężnym
wyrobów zawartych w załączniku do rozporządzenia oraz
rozszerzenie jego zakresu, ułatwi przedsiębiorcom
uczestniczącym w krajowym oraz międzynarodowym
obrocie gospodarczym wykonywanie działalności w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.
sektor mikro-, małych i średnich
Wpływ rozporządzenia na sektor mikro-, małych i
przedsiębiorstw
średnich przedsiębiorców będzie analogiczny, jak w
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przypadku dużych przedsiębiorców.
Brak wpływu.

rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe

Poprawa bezpieczeństwa, po przez zapewnienie przejrzystego wykazu wyrobów koncesjonowanych oraz
objęcie reglamentacją nowych wyrobów, będących następstwem postępu technologicznego.
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń
Niemierzalne

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
x - nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinien wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

15/03-bz
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Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia oraz zakresu i sposobu
dokumentowania szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia

…

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. …
zarządza się, co następuje:
§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)

instytucje

upoważnione

do

prowadzenia

szkolenia

potwierdzającego

przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, zwanego dalej „szkoleniem”;
2)

szczegółowy zakres szkolenia, sposób jego dokumentowania i szczegółowe

warunki prowadzenia szkolenia z uwzględnieniem możliwości prowadzenia ćwiczeń
praktycznych;
3)

sposób przygotowania egzaminu sprawdzającego i zakres, szczegółowe

warunki i sposób jego prowadzenia;
4)

wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;

5)

wysokość opłat za uczestnictwo w szkoleniu.

§ 2. Wykaz instytucji, o których mówi § 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
1)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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§ 3.1

Szkolenie w zakresie zagadnień, o których mowa w art. 11 ust. 2

ustawy, prowadzi się w grupach tematycznych obejmujących:
1)

wytwarzanie materiałów wybuchowych i amunicji;

2)

obrót materiałami wybuchowymi i amunicją;

3)

wytwarzanie broni;

4)

obrót bronią;

5)

wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

6)

obrót wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

7)

obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

8)

tworzenie, stosowanie oraz opiniowanie systemu oceny jakości produkcji

w przedsiębiorstwie, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania.
2. Uczestnik szkolenia bierze udział w grupach tematycznych odpowiadających
planowanemu rodzajowi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. Szczegółowy programy szkolenia dla osób biorących udział w grupach tematycznych,
o których mowa w:
1)

ust. 1 pkt 1 – 2 określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2)

ust. 1 pkt 3 – 4 określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3)

ust. 2 pkt 5 – 7 określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Z przebiegu szkolenia sporządza się protokół, który zawiera:
1)

nazwę instytucji przeprowadzającej szkolenie;

2)

termin i miejsce szkolenia;

3)

liczbę godzin przeprowadzonych zajęć;

4)

wykaz tematów stanowiących przedmiot szkolenia;

5)

listę obecności uczestników szkolenia, zawierającą imię, nazwisko uczestnika

oraz numer dowodu tożsamości;
6)

rejestr wydanych zaświadczeń;

7)

imię i nazwisko wykładowcy prowadzącego zajęcia.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 5, wymaga podpisu osoby prowadzącej szkolenie
oraz kierownika instytucji przeprowadzającej szkolenie2).
2 )

Protokół sporządzony w formie dokumentu elektronicznego należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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6. Pełną dokumentację dotyczącą szkolenia przechowuje się w siedzibie instytucji, która
przeprowadziła szkolenie w pomieszczeniu zapewniającym ochronę dokumentów przed
dostępem osób, oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres minimum 20 lat
według zasad określonych w odrębnych przepisach.
7. Dokumentację można prowadzić elektronicznie i przechowywać na elektronicznych
nośnikach pamięci przy zachowaniu zasad określonych w ust. 9.
§ 4.1. Szkolenie prowadzi się w formie wykładu, nie dłużej niż przez pięć kolejnych
dni.
2. Czas trwania szkolenia w ciągu dnia nie może przekraczać 8 godzin lekcyjnych, o
czasie trwania godziny lekcyjnej 45 minut.
3. Instytucja prowadząca szkolenie zapewnia:
1)
a)

warunki lokalowe gwarantujące przeprowadzenie szkolenie w tym:
salę wykładową dostosowaną do ilości uczestników szkolenia, o powierzchni

nie mniejszej niż 20 m2, przy zapewnieniu co najmniej 2 m2 na osobę, wyposażoną w
materiały dydaktyczne i pomoce naukowe, odpowiednie oświetlenie i wentylację,
zapewniające prawidłową realizację celu szkolenia,
b)

pomieszczenie dla wykładowców,

c)

zamykane pomieszczenie do przechowywania dokumentacji dotyczącej

szkolenia,
d)

zaplecze sanitarne;

2)

zbiór przepisów z zakresu szkolenia, dotyczących wykonywania lub

kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3)

wykładowców gwarantujących właściwą realizację celu szkolenia.

§ 5. 1.

Szkolenie kończy egzamin przeprowadzony w formie testu sprawdzającego

wiedzę nabytą podczas szkolenia.
2. Test sprawdzający dostosowuje się do grup tematycznych, o których mowa w § 2
pkt 1.
3. Test, o którym mowa w ust. 1, opracowuje zespół składający się z co najmniej dwóch
przedstawicieli instytucji przeprowadzającej szkolenie oraz przedstawiciela Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie szczegółowego programu szkolenia,
określonego odpowiednio w § 3 ust. 4.
4. Test sprawdzający obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące:
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1)

warunków wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą;

2)

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wytwarzaniu

i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
3)

ogólnych właściwości fizycznych, chemicznych materiałów wybuchowych

i amunicji, ich przeznaczenia oraz zastosowania;
4)

ogólnej budowy, rodzajów oraz zasad posługiwania się bronią;

5)

warunków techniczno-organizacyjnych obowiązujących w trakcie wytwarzania

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
6)

zasad tworzenia wdrażania i stosowania systemu oceny jakości produkcji,

badań produktu i certyfikacji, w przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania;
7)

zasad prowadzenia ewidencji oraz rodzajów dokumentacji ewidencyjnej i

przepisów z tym związanych;
8)

zasad dotyczących bezpiecznego pakowania, oznaczania i transportu wyrobów

niebezpiecznych i broni;
9)

zasad

dotyczących

przygotowania,

wykonania

i

uaktualniania

planu

postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska
naturalnego;
10)

wybranych zagadnień prawa Unii Europejskiej związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
5. Wynik testu sprawdzającego określa się jako „pozytywny” albo „negatywny”.
6. Za „pozytywny” uznaje się wynik testu sprawdzającego, jeżeli uczestnik szkolenia
udzielił co najmniej 75% prawidłowych odpowiedzi.
7. W przypadku gdy wynik testu jest „negatywny”, uczestnik szkolenia może powtórnie
przystąpić do testu sprawdzającego po ponownym odbyciu szkolenia, jednak nie wcześniej
niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym uzyskał negatywny wynik testu sprawdzającego.
8. Uczestnikowi szkolenia, który uzyskał pozytywny wynik testu, wydaje się
zaświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 6. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
1)

wniesienie opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, o której mowa w § 7;

2)

złożenie pisemnego zgłoszenia zawierającego:
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a)

dane osoby – imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, NIP,

b)

określenie zakresu działalności gospodarczej, którą osoba zgłaszająca planuje

wykonywać lub którą planuje kierować.
§ 7.1. Z opłaty wniesionej za uczestnictwo w szkoleniu są pokrywane wszystkie koszty
szkolenia, w tym w szczególności koszty:
1)

wynagrodzenia wykładowców;

2)

użytkowania lokalu, w którym prowadzone jest szkolenie;

3)

użytkowania niezbędnych pomocy dydaktycznych;

4)

przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę uczestników szkolenia;

5)

wydania

zaświadczeń

potwierdzających

przygotowanie

zawodowe

do

wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
2. Koszty noclegów oraz wyżywienia uczestnicy szkolenia pokrywają we własnym
zakresie.
3. Wysokość opłaty za szkolenie jest zróżnicowana dla poszczególnych grup
tematycznych, o których mowa w § 3 ust. 1 i nie może przekraczać wysokości:
1)

w przypadku kompleksowego szkolenia w zakresie wytwarzania i obrotu

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym – 1/2 przeciętnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na
podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1280), zwanego dalej „przeciętnym
wynagrodzeniem”;
2)

w przypadku szkolenia w zakresie wytwarzania i obrotu

materiałami

wybuchowymi, i amunicją 1/3 przeciętnego wynagrodzenia;
3)

w przypadku szkolenia w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, 1/3

przeciętnego wynagrodzenia;
4)

w przypadku szkolenia w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami oraz

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 1/2 przeciętnego wynagrodzenia za
pracę.
4. Wysokość opłaty za szkolenie jest adekwatna do faktycznie poniesionych kosztów
szkolenia, o których mowa w ust. 1.
§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r.
w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub
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kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz.U. z 2016 r. poz. 163).
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

w porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMMINISTRACJI
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1
WYKAZ
INSTYTUCJI
UPOWAZNIONYCH
DO
PROWADZENIA
SZKOLENIA
POTWIERDZAJĄCEGO PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO WYKONYWANIA LUB
KIEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU
MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ
O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM
Lp.
1.

NAZWA INSTYTUCJI
Instytut Przemysłu Organicznego
w Warszawie

ZAKRES SZKOLENIA
1.Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, amunicją
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
zawierającymi
materiały
wybuchowe,
oraz
środkami
toksycznymi i ich prekursorami, a także związanymi z tym
technologiami.
2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji
odnoszący się do wytwarzania w zakresie wskazanym w pkt 1.

2.

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji
odnoszący się do wytwarzania w zakresie wskazanym w pkt 1.

3.

Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia w Zielonce

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji
odnoszący się do wytwarzania w zakresie wskazanym w pkt 1.

4.

Wojskowy Instytut Chemii i
Radiometrii w Warszawie

1. Wytwarzanie i obrót wyrobami o charakterze
środków toksycznych, ich prekursorów oraz środków
radioaktywnych o przeznaczeniu wojskowym i policyjnymi
związanymi z tym technologiami.
2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji
odnoszący się do wytwarzania w zakresie wskazanym w pkt 1.

5.

Wojskowy Instytut Techniki
Inżynieryjnej we Wrocławiu

1.Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią
amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu
wojskowym i policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji
odnoszący się do wytwarzania w zakresie wskazanym w pkt 1.
6.

Instytut Techniczny Wojsk
Lotniczych w Warszawie

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
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2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji
odnoszący się do wytwarzania w zakresie wskazanym w pkt 1.
7.

Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji
niejawnych.
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Załącznik nr 2

PROGRAM SZKOLENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO
WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU
MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI I AMUNICJĄ

Lp.

BLOK PROBLEMOWY

1.

Ogólna wiedza zawodowa w zakresie
wytwarzania materiałów wybuchowych,
i amunicji.

2.

Ogólna wiedza zawodowa dotycząca
systemu oceny jakości produkcji, systemu
badań produktu oraz systemu certyfikacji.

TEMATYKA SZKOLENIA
1. Podstawowe pojęcia związane z warunkami wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą związaną z wytwarzaniem materiałów wybuchowych
i amunicji.
2. Omówienie zasad związanych z procesem projektowania i wytwarzania ww.
wyrobów w tym z warunkami techniczno-organizacyjnymi obowiązującymi
podczas wytwarzania.
3. Podstawowe właściwości fizyczno-chemiczne materiałów wybuchowych
mające wpływ na bezpieczeństwo, proces wytwarzania oraz środowisko
naturalne – znaczenie praktyczne, odmiany i formy użytkowe materiałów
wybuchowych oraz obszary zastosowań materiałów wybuchowych w procesach
produkcyjnych.
4. Zagadnienia występujące w procesie wytwarzania amunicji związane z
procesem technologicznym.
5. Zagadnienia dotyczące systemu znakowania materiałów wybuchowych w
tym plastycznych materiałów wybuchowych oraz amunicji.
6. Zagadnienia związane z problematyką niszczenia nieprzydatnych do użycia
materiałów wybuchowych oraz amunicji.
7. Zagadnienia związane z problematyką przechowywania ww. wyrobów oraz
transportem, w tym zasadami bezpiecznego pakowania i oznaczania transportu.
8. Zasady związane z ochroną środowiska naturalnego w procesie wytwarzania
9. Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałami wybuchowymi
oraz amunicji.
1. Zagadnienia związane z przedprodukcyjną oceną pod względem spełnienia
warunków projektowych i wytwórczych do produkcji wyrobów tak, aby w
projektowanym okresie używania zapewniały one niezawodność i
bezpieczeństwo zgodnie z systemem oceny zgodności wyrobów z wymogami
jakości produkcji.
2.Omówienie zasad, warunków i terminów dla obowiązku wdrożenia i
stosowania systemu oceny jakości produkcji przez przedsiębiorcę
wykonującego działalność w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych,
oraz amunicji.
3. Zagadnienia systemu oceny jakości produkcji w tym:
a) określenie zadań kierownictwa w przedsiębiorstwie wdrażającym system
jakości produkcji,
b) określenie zadań w zakresie kontroli i zarządzania produkcją na
stanowiskach pracy oraz ich wpływu na zwiększenie konkurencyjności.
4. Określenie systemu badań produktu w tym :
a) określenie zadań kontroli wewnętrznej,
b) omówienie mechanizmu kontroli produktu końcowego,
c) określenie planu edukacyjnego załogi uczestniczącej w procesie
wytwarzania na każdym etapie cyklu produkcyjnego.
5. Określenie znaczenia opinii zgodności systemu jakości produkcji
realizowanej z wymaganiami określonymi w założeniach jakościowych
6. Omówienie czynników mających wpływ na system jakości produkcji,
analiza optymalnych rozwiązań.
7. Wskazanie uwarunkowań, potwierdzających posiadanie i stosowanie
systemu oceny jakości produkcji.

– 10 –

3.

4.

5.

Przepisy regulujące problematykę
dotyczącą systemu oceny jakości
produkcji, systemu badań produktu oraz
systemu certyfikacji.
Przepisy regulujące zasady wytwarzania,
oznakowania, niszczenia,
przechowywania, ewidencjonowania
materiałów wybuchowych i amunicji.

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w procesie wytwarzania materiałów
wybuchowych, broni amunicji oraz
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym oraz ich związek ze
stosowaniem systemu oceny jakości
produkcji, systemem badań produktu oraz
systemem certyfikacji.

8. Problematyka certyfikacji przeprowadzanej przez uprawniona jednostkę
certyfikującą – omówienie etapów i znaczenia dla systemu oceny jakości
produkcji.
9. Zagadnienia systemu oceny jakości produkcji, systemu badań produktu oraz
systemu certyfikacji w prawie Unii Europejskiej.
1. Regulacje prawne dotyczące systemu oceny jakości produkcji , systemu
badań produktu oraz systemu certyfikacji.

1. Regulacje prawne dotyczące wytwarzania materiałów wybuchowych,
i amunicji.
2. Regulacje określające wymagania dotyczące obiektów, w których są
wytwarzane, przetwarzane, stosowane materiały wybuchowe oraz wytwarzana
jest amunicja.
3.Regulacje prawne dotyczące przechowywania wytworzonych materiałów
wybuchowych, i amunicji.
4. Regulacje prawne związane z problematyką
ewidencjonowania wytwarzanych materiałów wybuchowych i amunicji.
5. Regulacje dotyczące transportu materiałów wybuchowych amunicji.
6. Regulacje dotyczące szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać
plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska, uwzględniając rodzaj wytwarzanych towarów.
1. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne występujące w procesie
produkcyjnym związanym z wytwarzaniem materiałów wybuchowych,
Amunicji. Obowiązujące w tym zakresie przepisy.
2. Ocena ryzyka zawodowego występującego w procesach produkcyjnych
związanych z wytwarzaniem materiałów wybuchowych, amunicji.
3. Działania zmierzające do minimalizacji poziomu ryzyka zawodowego.
4. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska, uwzględniając rodzaj wytwarzanych towarów w tym problematyka
sporządzania planów postępowania na wypadek zagrożenia życia zdrowia i
ludzi uwzględniająca tryb opracowania i szczegółowe wymagania jakim
powinien odpowiadać plan wymagań.
5. Znaczenie stosowania systemu oceny jakości produkcji dla bezpieczeństwa
procesu produkcyjnego związanego z wytwarzaniem materiałów
wybuchowych, amunicji.
6.Wpływ stosowania systemu oceny jakości produkcji na obniżenie ryzyka
zawodowego występującego w procesach produkcyjnych związanych z
wytwarzaniem materiałów wybuchowych, amunicji.

6.

Przeciwdziałanie zewnętrznym
zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce w
procesach produkcyjnych związanych z
wytwarzaniem materiałów wybuchowych,
i amunicji.

Ogólna wiedza zawodowa w zakresie
obrotu materiałami wybuchowymi,
Amunicją.

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do
przedsiębiorców wytwarzających materiały wybuchowe i amunicję.
2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców wytwarzających
materiały wybuchowe, amunicję.
Omówienie typowych działań w powyższym zakresie, podejmowanych w
celach przestępczych i terrorystycznych:
a) oddziaływanie w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby
uczestniczące w procesie wytwarzania materiałów wybuchowych, amunicji,
b) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów,
gdzie są wytwarzane materiały wybuchowe, amunicja.
3.Omówienie problemów związanych z kradzieżą surowców, półproduktów i
gotowych wyrobów.
4.Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami
ścigania oraz innymi, właściwymi organami państwa.
1. Podstawowe pojęcia związane z warunkami wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą związaną z obrotem materiałami wybuchowych i
amunicją.

– 11 –

7.

Przepisy regulujące zasady
przemieszczania materiałów
wybuchowych i amunicji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Unii
Europejskiej oraz przepisy regulujące
zasady wywozu oraz przywozu materiałów
wybuchowych, amunicji.

8.

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w obrocie materiałami
wybuchowymi, amunicji

9.

Przeciwdziałanie zewnętrznym
zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce w
procesach związanych z obrotem

2. Zagadnienia dotyczące niepowtarzalnego oznakowania jako jednego z
warunków do spełnienia przed wprowadzeniem do obrotu.
3. Zagadnienia związane z dokumentami warunkującymi możliwość obrotu
materiałami wybuchowymi i amunicją oraz omówienie każdego z
dokumentów tj. dokumentów uprawniających do sprzedaży i nabywania ww.
wyrobów.
4. Zagadnienia dotyczące obowiązku odstrzeliwania trzech nabojów z każdej
lufy przed wprowadzeniem do obrotu.
5. Zagadnienia związane ze sprzedażą materiałów wybuchowych,
i amunicji.
a) obowiązki sprzedającego i nabywcy ww. towarów w tym zakres
wymaganych danych i informacji, omówienie wzorów informacji
b) podmioty uprawnione do nabywania.
6. Omówienie stosowanych form transakcji handlowych w tym usług
pośrednictwa.
7. Zasady ewidencjonowania wyrobów będących przedmiotem obrotu.
8. Zagadnienia dotyczące przemieszczania materiałów wybuchowych i
amunicji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej .
9. Zagadnienia dotyczące wywozu do państwa pozaunijnego:
a) materiałów wybuchowych,
b) amunicji
z omówieniem procedur wywozu i wskazaniem właściwości organów
krajowych w powyższej tematyce.
10. Zagadnienia dotyczące procedur przywozu materiałów wybuchowych, i
amunicji na terytorium Unii Europejskiej z państw pozaunijnych – zasady
procedury.
11. Zagadnienia związane z problematyką przechowywania ww. wyrobów
oraz transportem, w tym zasadami bezpiecznego pakowania i oznaczania
transportu wyrobów niebezpiecznych tj. materiałów wybuchowych i amunicji.
12. Zasady związane z ochroną środowiska naturalnego w procesie
wytwarzania.
13. Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych,
amunicji.
1. Regulacje prawne dotyczące przemieszczania materiałów wybuchowych, i
amunicji na terytorium Unii Europejskiej.
2. Regulacje określające wymagania dotyczące wywozu oraz przywozu
materiałów wybuchowych, i amunicji.
3.Regulacje prawne dotyczące przechowywania materiałów wybuchowych,
amunicji.
4. Regulacje dotyczące niepowtarzalnych oznaczeń wyrobów przeznaczonych
do obrotu.
5. Regulacje prawne związane z problematyką ewidencjonowania
sprzedawanych i nabywanych materiałów wybuchowych, amunicji.
6. Regulacje dotyczące transportu materiałów wybuchowych i amunicji.
1. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne występujące w obrocie materiałów i
amunicją.
2. Ocena ryzyka zawodowego występującego w obrocie materiałami
wybuchowych, i amunicją.
3. Działania zmierzające do minimalizacji poziomu ryzyka zawodowego.
Sposoby zabezpieczenia przed działaniem i ingerencją osób nieuprawnionych.
4. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska podczas realizowania wywozu/ przywozu np. awarii sprzętu,
wypadku.
1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do
przedsiębiorców zajmujących się obrotem materiałami wybuchowymi,
amunicją.
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materiałów wybuchowych, amunicji.

Liczba godzin szkolenia: 40h

2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców zajmujących się
obrotem materiałami wybuchowymi, amunicją.
Omówienie typowych działań związanych z obrotem materiałami
wybuchowymi amunicją, podejmowanych w celach przestępczych i
terrorystycznych:
a) oddziaływanie w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby
uczestniczące w obrocie materiałami wybuchowych, amunicją,
b) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów,
gdzie są przechowywane materiały wybuchowe i amunicja przeznaczone do
obrotu.
3.Omówienie problemów związanych z kradzieżą surowców, półproduktów i
gotowych wyrobów będących przedmiotem obrotu.
4.Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami
ścigania oraz innymi, właściwymi organami państwa.
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Załącznik nr 3
PROGRAM SZKOLENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO
WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU
BRONIĄ

Lp.

BLOK PROBLEMOWY

1.

Ogólna wiedza zawodowa w zakresie
wytwarzania broni.

2.

Przepisy regulujące zasady wytwarzania,
naprawy przerobienia oznakowania,
pozbawienia cech użytkowych, niszczenia,
przechowywania, ewidencjonowania
przemieszczania broni palnej.

3.

Ogólna wiedza zawodowa w zakresie
obrotu bronią palną.

TEMATYKA SZKOLENIA
1. Podstawowe pojęcia związane z warunkami wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą związaną z wytwarzaniem broni.
2. Omówienie zasad związanych z procesem projektowania i wytwarzania
broni w tym z warunkami techniczno-organizacyjnymi obowiązującymi
podczas wytwarzania.
3. Zagadnienia występujące w procesie wytwarzania broni palnej związane z
procesem technologicznym.
4. Zagadnienia związane z budową oraz zasadami posługiwania się bronią.
5. Zagadnienia dotyczące systemu znakowania broni niepowtarzalnym
oznakowaniem.
6. Problematyka i omówienie obowiązków wynikających z ustanowienia
Systemu Rejestracji Broni (SRB).
7. Zagadnienia związane z remontem, naprawą, przerobieniem broni oraz
obowiązkiem oznakowania i rejestracji tych jednostek broni w SRB.
8. Zasady ewidencjonowania wytworzonych, remontowanych, przerobionych
jednostek broni- podstawowe obowiązki z tym związane.
9. Zagadnienia związane z problematyką przechowywania ww. wyrobów oraz
transportem, w tym zasadami bezpiecznego pakowania, oznakowania i
oznaczania transportu zgodnie z ADR.
10. Zasady związane z ochroną środowiska naturalnego w procesie
wytwarzania broni.
11. Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania broni.
1. Regulacje prawne dotyczące strzeleckiej broni palnej.
2. Regulacje określające wymagania dotyczące obiektów, w których
wytwarzana jest broń palna.
3.Regulacje prawne dotyczące przechowywania broni.
4. Regulacje prawne związane z problematyką ewidencjonowania broni.
5. Regulacje prawne dotyczące problematyki pozbawiania cech użytkowych
broni palnej.
6. Regulacje dotyczące transportu broni.
7. Regulacje dotyczące szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać
plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska, uwzględniając rodzaj wytwarzanych towarów.
1. Podstawowe pojęcia związane z obrotem, bronią palną, oraz wymogi
określające warunki obrotu.
2. Zagadnienia dotyczące niepowtarzalnego oznakowania jako jednego z
warunków do spełnienia przed wprowadzeniem do obrotu.
3. Zagadnienia dotyczące obowiązku odstrzeliwania trzech nabojów z każdej
lufy przed wprowadzeniem do obrotu.
4. Zagadnienia związane z dokumentami warunkującymi możliwość obrotu
bronią oraz omówienie każdego z dokumentów tj. dokumentów
uprawniających do sprzedaży i nabywania ww. wyrobów.
5. Zagadnienia związane ze sprzedażą broni.
a) obowiązki sprzedającego i nabywcy ww. towarów w tym zakres
wymaganych danych i informacji, omówienie wzorów informacji
b) podmioty uprawnione do nabywania.
6. Omówienie stosowanych form transakcji handlowych w tym usług
pośrednictwa.
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7. Zasady ewidencjonowania wyrobów będących przedmiotem obrotu,
podstawowe obowiązki z tym związane, w tym: problematyka Systemu
Rejestracji Broni.
8. Zagadnienia dotyczące przemieszczania strzeleckiej broni palnej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej.
9. Zagadnienia dotyczące wywozu broni palnej do państwa pozaunijnego,
z omówieniem procedur wywozu i wskazaniem właściwości organów
krajowych w powyższej tematyce.
10. Zagadnienia dotyczące procedur przywozu broni palnej terytorium Unii
Europejskiej z państw pozaunijnych – zasady procedury.
11. Zagadnienia związane z problematyką przechowywania oraz transportem w
tym zasadami bezpiecznego pakowania oznakowania i oznaczania transportu
wyrobów niebezpiecznych tj. broni.
12. Zasady związane z ochroną środowiska naturalnego w procesie obrotu.
13. Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią palną.
4.

Przepisy regulujące zasady
przemieszczania, broni palnej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii
Europejskiej oraz przepisy regulujące
zasady wywozu oraz przywozu tej broni.

1. Regulacje prawne dotyczące przemieszczania materiałów wybuchowych,
strzeleckiej broni palnej na terytorium Unii Europejskiej.
2. Regulacje określające wymagania dotyczące wywozu oraz przywozu
strzeleckiej broni palnej.
3. Regulacje prawne dotyczące przechowywania, broni palnej.
4. Regulacje dotyczące niepowtarzalnych oznaczeń wyrobów przeznaczonych
do obrotu.
5. Regulacje prawne związane z problematyką ewidencjonowania
sprzedawanych i nabywanych jednostek broni.
6. Regulacje prawne określające sposób stosowania Systemu Rejestracji Broni..
7. Regulacje dotyczące transportu broni palnej.

5.

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w obrocie bronią palną.

6.

Przeciwdziałanie zewnętrznym
zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce w
obrocie bronią palną.

1. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne występujące w obrocie bronią,
amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Ocena ryzyka zawodowego występującego w obrocie materiałami
wybuchowych, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.
3. Działania zmierzające do minimalizacji poziomu ryzyka zawodowego
Sposoby zabezpieczenia przed nieszczęśliwymi wypadkami.
4. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska podczas realizowania wywozu/ przywozu np. awarii sprzętu,
wypadku.
1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do
przedsiębiorców zajmujących się obrotem bronią palną.
2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców zajmujących się
obrotem, bronią.
Omówienie typowych działań w powyższym zakresie, podejmowanych w
celach przestępczych i terrorystycznych;
a) oddziaływanie w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby
uczestniczące w obrocie bronią palną,
b) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów,
gdzie jest magazynowania, lub przechowywana broń palna.
3.Omówienie problemów związanych z kradzieżą surowców, półproduktów i
gotowych wyrobów będących przedmiotem obrotu.
4.Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami
ścigania oraz innymi, właściwymi organami państwa.

Liczba godzin lekcyjnych : 40 h
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Załącznik nr 4
PROGRAM SZKOLENIA POTWIERDZAJĄCEGO PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DO
WYKONYWANIA LUB KIEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE
OBROTU WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB
POLICYJNYM

Lp.

BLOK PROBLEMOWY

1.

Ogólna wiedza zawodowa w zakresie
wytwarzania i obrotu wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.

2.

Przepisy regulujące zasady wytwarzania i
obrotu wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

3.

Ogólna wiedza zawodowa dotycząca
systemu oceny jakości produkcji, systemu
badań produktu oraz systemu certyfikacji.

TEMATYKA SZKOLENIA
1. Podstawowe pojęcia związane z warunkami wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą związaną z wytwarzaniem i obrotem wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Omówienie zasad związanych z procesem projektowania i wytwarzania ww.
wyrobów lub wdrażaniem technologii, w tym z warunkami technicznoorganizacyjnymi.
3. Podstawowe właściwości fizyczno-chemiczne materiałów stosowanych w
procesie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
mające wpływ na bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne, w tym
wytwarzanie i obrót.
4.Zagadnienia występujące w procesie wytwarzania wyrobów o charakterze
środków toksycznych, ich prekursorów oraz środków radioaktywnych o
przeznaczeniu wojskowym i policyjnymi i związanymi z tym procesem
technologiami.
5.Zagadnienia dotyczące systemu znakowania materiałów w procesie
wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
6. Zagadnienia związane z problematyką niszczenia nieprzydatnych do użycia
ww. wyrobów, z uwzględnieniem komponentów toksycznych.
7. Zagadnienia związane z problematyką przechowywania ww. wyrobów oraz
transportem w tym zasadami bezpiecznego pakowania i oznaczania transportu.
8. Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
1. Regulacje prawne dotyczące wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Regulacje określające wymagania dotyczące obiektów, w których są
wytwarzane, wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3.Regulacje prawne dotyczące przechowywania wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
4. Regulacje prawne związane z problematyką ewidencjonowania
wytwarzanych wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
5. Regulacje dotyczące transportu materiałów wybuchowych, broni amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
6. Regulacje dotyczące szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać
plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska, uwzględniając rodzaj wytwarzanych towarów.
1. Zagadnienia związane z przedprodukcyjną oceną pod względem spełnienia
warunków projektowych i wytwórczych do produkcji wyrobów tak, aby w
projektowanym okresie używania zapewniały one niezawodność i
bezpieczeństwo zgodnie z systemem oceny zgodności wyrobów w tym również
przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
2.Omówienie zasad, warunków i terminów dla obowiązku wdrożenia systemu
oceny jakości produkcji przez przedsiębiorcę wykonującego działalność w
zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
3. Zagadnienia systemu oceny jakości produkcji w tym :
a) określenie zadań kierownictwa w przedsiębiorstwie wdrażającym system
jakości produkcji,
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4.

5.

Przepisy regulujące problematykę
dotyczącą systemu oceny jakości
produkcji, systemu badań produktu oraz
systemu certyfikacji.
Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w procesie wytwarzania wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz ich związek ze
stosowaniem systemu oceny jakości
produkcji, systemem badań produktu oraz
systemem certyfikacji.

b) określenie zadań w zakresie kontroli i zarządzania produkcją na
stanowiskach pracy oraz ich wpływu na zwiększenie konkurencyjności.
4. Określenie systemu badań produktu w tym :
a) określenie zadań kontroli wewnętrznej,
b) omówienie mechanizmu kontroli produktu końcowego,
c) określenie planu edukacyjnego załogi uczestniczącej w procesie
wytwarzania na każdym etapie cyklu produkcyjnego.
5. Określenie znaczenia opinii zgodności systemu jakości produkcji
realizowanej z wymaganiami określonymi w założeniach jakościowych
6. Omówienie czynników mających wpływ na system jakości produkcji,
analiza optymalnych rozwiązań.
7. Wskazanie uwarunkowań, potwierdzających posiadanie i stosowanie
systemu oceny jakości produkcji.
8. Problematyka certyfikacji przeprowadzanej przez uprawniona jednostkę
certyfikującą – omówienie etapów i znaczenia dla systemu oceny jakości
produkcji.
9. Zagadnienia systemu oceny jakości produkcji, systemu badań produktu oraz
systemu certyfikacji w prawie Unii Europejskiej.
1. Regulacje prawne dotyczące systemu oceny jakości produkcji, systemu badań
produktu oraz systemu certyfikacji

1. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne występujące w procesie
produkcyjnym związanym z wytwarzaniem wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym – obowiązujące w tym zakresie przepisy.
2. Ocena ryzyka zawodowego występującego w procesach produkcyjnych
związanych z wytwarzaniem wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
3. Działania zmierzające do minimalizacji poziomu ryzyka zawodowego.
4. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska, uwzględniając rodzaj wytwarzanych towarów w tym problematyka
sporządzania planów postępowania na wypadek zagrożenia życia zdrowia i
ludzi uwzględniająca tryb opracowania i szczegółowe wymagania jakim
powinien odpowiadać plan wymagań.
5.Znaczenie stosowania systemu oceny jakości produkcji dla bezpieczeństwa
procesu produkcyjnego związanego z wytwarzaniem wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
6.Wpływ stosowania systemu oceny jakości produkcji na obniżenie ryzyka
zawodowego występującego w procesach produkcyjnych związanych z
wytwarzaniem produkcyjnym związanym z wytwarzaniem materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

6.

Przeciwdziałanie zewnętrznym
zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce w
procesach produkcyjnych związanych z
wytwarzaniem wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do
przedsiębiorców wytwarzających wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców wytwarzających
wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Omówienie typowych działań w powyższym zakresie, podejmowanych w
celach przestępczych i terrorystycznych:
a) oddziaływanie w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby
uczestniczące w procesie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym,
b) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów,
gdzie są wytwarzane i przechowywane wyroby o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.
3.Omówienie problemów związanych z kradzieżą surowców, półproduktów i
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7.

Ogólna wiedza zawodowa w zakresie
obrotu wyrobami i technologiami o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

8.

Przepisy regulujące zasady wywozu oraz
przywozu wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

9.

Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w obrocie wyrobami o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.

10.

Przeciwdziałanie zewnętrznym
zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce w
obrocie wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.

gotowych wyrobów.
4.Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami
ścigania oraz innymi, właściwymi organami państwa.
1. Zagadnienia dotyczące niepowtarzalnego oznakowania jako jednego z
warunków do spełnienia przed wprowadzeniem do obrotu.
2. Zagadnienia związane z dokumentami warunkującymi możliwość obrotu
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz omówienie
każdego z dokumentów tj. dokumentów uprawniających do sprzedaży i
nabywania ww. wyrobów.
3.Zagadnienia związane ze sprzedażą wyrobów o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym:
a) obowiązki sprzedającego i nabywcy ww. towarów w tym zakres
wymaganych danych i informacji, omówienie wzorów informacji,
b) podmioty uprawnione do nabywania.
4. Omówienie stosowanych form transakcji handlowych w tym usług
pośrednictwa.
5. Zasady ewidencjonowania wyrobów będących przedmiotem obrotu,
podstawowe obowiązki z tym związane.
6. Zagadnienia dotyczące wywozu do państwa pozaunijnego wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z omówieniem procedur wywozu i
wskazaniem właściwości organów krajowych w powyższej tematyce.
7. Zagadnienia dotyczące procedur przywozu wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym na terytorium Unii Europejskiej z państw
pozunijnych – zasady procedury.
8. Zagadnienia związane z problematyką przechowywania ww. wyrobów oraz
transportem w tym zasadami bezpiecznego pakowania i oznaczania transportu
wyrobów.
9. Zasady związane z ochroną środowiska naturalnego w procesie obrotu
towarowego.
10. Wybrane zagadnienia prawa Unii Europejskiej związanymi z prowadzeniem
działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
1. Regulacje prawne określające wymagania dotyczące wywozu oraz przywozu
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Regulacje prawne związane z problematyką ewidencjonowania
sprzedawanych i nabywanych wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
3. Regulacje dotyczące transportu wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
1. Ocena ryzyka zawodowego występującego w obrocie wyrobami w ww.
zakresie (system pakowania, załadunku, transportu oraz prze- i wyładunku).
2. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi mienia oraz
środowiska podczas realizowania wywozu/ przywozu np. awarii sprzętu,
uszkodzenia opakowań, wypadku.
3. Problematyka sporządzania planów postępowania na wypadek zagrożenia
życia zdrowia i ludzi uwzględniająca tryb opracowania i szczegółowe
wymagania jakim powinien odpowiadać ten plan.
1. Regulacje prawne dotyczące ochrony osób i mienia w odniesieniu do
przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców zajmujących się
obrotem wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Omówienie typowych działań w powyższym zakresie, podejmowanych w
celach przestępczych i terrorystycznych w tym:
a) oddziaływanie w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby
uczestniczące w procesie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym tj. na pracowników handlowych, obsługę techniczna, magazynową,

– 18 –
transportową itp.,
b) oddziaływanie na zasoby informatyczne (zamówienia, faktury, konta
bankowe itp.),
c) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów,
gdzie są przechowywane wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
przeznaczone do obrotu.
3.Omówienie problemów związanych z kradzieżą surowców, półproduktów i
gotowych wyrobów.
4.Sposoby reagowania w sytuacjach zagrożeń i zasady współpracy z organami
ścigania oraz innymi, właściwymi organami państwa.
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Załącznik nr 5
WZÓR

(oznaczenie instytucji)

(miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE Nr .................../.............. r.
Na podstawie § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia
2019 r.
w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym
przeznaczeniu (Dz. U. poz. …) stwierdzam, że:
Pan (Pani)
....................................................................................................................................................................
Legitymujący(a) się dowodem tożsamości i numerem PESEL ……..………..........................................
……………………………………………………………………………………………………………
serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 1) ………………..........
……………………………………………………………………………………………………………
odbył(a) szkolenie w terminie od ........................... do .............................. zakończone testem
sprawdzającym z pozytywnym wynikiem.
Niniejsze zaświadczenie potwierdza przygotowanie zawodowe do wykonywania i kierowania2)
działalnością gospodarczą w zakresie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(pieczęć instytucji)

1)

(czytelny podpis kierownika instytucji)

Wskazane dane należy podać w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa. Gdy tożsamość potwierdza inny
dokument, należy podać nazwę i oznaczenie tego dokumentu.
2)
Niepotrzebne skreślić.
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną do wydania rozporządzenia stanowi art. 11 ust. 5 ustawy z dnia
… 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. …) zwanej dalej „ustawą”.
Powyższy akt wykonawczy

do ustawy ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie

Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego
przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu
( Dz.U. z 2016 r. poz. 163) zwane dalej „rozporządzeniem MG z 2002 r.”.
Zgodnie z przepisem ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres szkolenia i sposób jego dokumentowania,
szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia i egzaminu sprawdzającego oraz instytucje
upoważnione do prowadzenia szkolenia – uwzględniając wymagania określone w ust. 2 i 2a
i zróżnicowanie zakresu szkolenia w zależności od charakteru i rodzaju planowanej
działalności gospodarczej a także wysokość opłat za szkolenie uwzględniając zróżnicowanie
zakresu szkolenia w zależności od charakteru i rodzaju planowanej działalności gospodarczej
oraz adekwatność opłaty do kosztów organizacji szkolenia.
W porównaniu z przepisem obowiązującym, w ustawie doprecyzowany został art. 11,
stanowiący o zakresie szkolenia przeprowadzonego przez upoważnioną instytucję, która
potwierdzić ma posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Postanowienia przepisu doprecyzowały wytyczne do wydania rozporządzenia w sprawie
szkoleń, poprzez nałożenie nowego obowiązku na ministra właściwego do spraw gospodarki,
polegającego na określeniu szczegółowego zakresu szkolenia jak również wysokości opłat
i sposobu dokumentowania szkolenia. Ustawa wskazuje jaki podmiot uważany jest za
„upoważnioną instytucję”, jakie zagadnienia (co najmniej) powinny stanowić przedmiot
szkolenia- uzależniając od zakresu przedmiotowego kryteria odpłatności. Zgodnie z ustawą
„upoważnioną instytucją” może być podmiot posiadający kompetencje i potencjał
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dydaktyczny w zakresie objętym przedmiotem ustawy, w szczególności instytut badawczy
lub szkoła wyższa.
Przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego rozporządzenia dotyczącego szkoleń oraz
przed ustaleniem wykazu instytucji, którym minister właściwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej

nada upoważnienie do prowadzenia szkoleń, przeprowadzone zostały

prekonsultacje z placówkami naukowo-badawczymi, aktywnie działającymi (w obszarze
dydaktycznym oraz badawczym) w szeroko pojętej tematyce wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym.

Miały

one

na

celu

zbadanie

potencjału

naukowego

i

zaplecza

techniczno-dydaktycznego jakim te instytucje dysponują tak, aby zapewnić jak najwyższy
poziom przekazywanej wiedzy w optymalnie efektywnych warunkach szkoleniowych.
Ponadto, przy wykorzystaniu doświadczenia ww. instytucji, zdiagnozowania wymagało
zapotrzebowanie rynku w tym zakresie.
W prekonsultacjach

uczestniczyły: Wojskowy

Instytut

Techniki

Inżynieryjnej

z Wrocławia, Wojskowy Instytut Technicznego Uzbrojenia z Zielonki, Instytut Przemysłu
Organicznego z Warszawy, Instytut Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy, Instytut Techniczny
Wojsk Lotniczych w Warszawie a także Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
z Warszawy .
Niezależne stanowiska przekazane przez ww. instytucje, zawierały ocenę szkoleń
zrealizowanych w latach 2014–2016 w kontekście zapotrzebowania mierzonego ilością osób
uczestniczących w szkoleniach oraz efektywności ważonej kryterium zdawalności
egzaminów sprawdzających. Wszystkie opinie w podobny sposób

odnosiły się do ww.

kwestii, szacując roczną ilość przeprowadzonych szkoleń na stabilnym, lekko wzrostowym
poziomie z odnotowanym

100-procentowym zdaniem testów kończących szkolenia.

Wszystkie Instytuty potwierdziły posiadanie potencjału naukowo-badawczego jak również
zaplecza naukowo-technicznego do przeprowadzania szkoleń.

Minister właściwy do spraw gospodarki wykonując obowiązek ustawowy określił
projekt niniejszego rozporządzenia mając na uwadze okoliczności wskazane w art. 11 ustawy.
Przeprowadzone prekonsultacje należały do istotnych źródeł informacji, mających wpływ na
brzmienie przepisu.
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Projekt rozporządzenia określa m.in. w szczegółowy sposób: zakres szkolenia
(w załącznikach 1, 2 i 3), potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub
kierowania działalnością gospodarczą w obszarze wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (dalej: szkolenie),
instytucje upoważnione do jego prowadzenia oraz wymogi stawiane wobec wykładowców,
warunki determinujące możliwość uczestnictwa w szkoleniu, tryb

ustalenia zakresu

tematycznego testu sprawdzającego, obowiązkowo przeprowadzanego na zakończenie
szkolenia, wysokość opłat oraz sposób dokumentowania odbycia szkolenia oraz
przechowywania zgromadzonej dokumentacji.
Art. 10 ust.1 pkt 1) d) ustawy stanowi, że koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym udziela się
przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, która posiada przygotowanie zawodowe do
wykonywania lub kierowania ww. działalnością gospodarczą.
Zgodnie z ww. zapisem ustawy za przesłankę spełniającą wymóg potwierdzenia
przygotowania zawodowego, rozporządzenie uznaje ukończenie z wynikiem pozytywnym
szkolenia przeprowadzonego przez upoważnioną instytucję. Do właściwego wypełnienia
funkcji dydaktycznej rozporządzenie określa szczegółowy program szkolenia, który powinien
obejmować co najmniej zagadnienia dotyczące:
1) warunków wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą;
2)

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy wytwarzaniu

i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
3)

ogólnych właściwości fizycznych, chemicznych materiałów wybuchowych i

i amunicji, ich przeznaczenia oraz zastosowania;
4)

ogólnej budowy, rodzajem oraz zasadami posługiwania się bronią;

5)

warunków techniczno-organizacyjnych obowiązujących w trakcie wytwarzania

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
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6)

zasad oceny systemu jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji – w

przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania,
7)

zasad prowadzenia ewidencji oraz rodzajów dokumentacji ewidencyjnej i

przepisów z tym związanych;
8)

zasad dotyczących bezpiecznego pakowania, oznaczania i transportu wyrobów

niebezpiecznych i broni;
9)

zasad

dotyczących

przygotowania,

wykonania

i

uaktualniania

planu

postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska
naturalnego;
10)

wybranych zagadnień prawa Unii Europejskiej związanych z

prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym;
11)

przepisów

obowiązujących

w

zakresie

magazynowania

oraz

przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;
12)

sposobów przewidywania i oceny zagrożeń mogących występować w

zależności od zakresu prowadzonej działalności gospodarczej.
W porównaniu z obowiązującym stanem prawnym w powyższym zakresie, przepisy
procedowanego rozporządzenia zostały poszerzone w segmencie tematycznym. Dla
przypadku, w którym szkolenie obejmować będzie również zagadnienia dotyczące
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, obszar tematyczny szkolenia został
wzbogacony o zagadnienia dotyczące systemu oceny jakości produkcji, systemu badań
produktu oraz systemu certyfikacji. Powyższe uwzględniono również w zapisach dotyczących
trwania szkolenia umożliwiając rozłożenie programu szkolenia w okresie nie dłuższym niż
pięć kolejnych dni, tak aby możliwość przekazania wiedzy i jej absorpcja były jak najbardziej
efektywne.
Szkolenia, o których mowa w rozporządzeniu charakteryzują się specjalistycznym
zakresem

tematów

dlatego

nie

mogą

być

poddane

otwartemu

naborowi

firm

szkoleniowych. Stosownie do zapisów ustawy podstawową przesłanką dla ich realizacji
musiało być zapewnienie kadry wykładowców oraz zaplecza naukowo-dydaktycznego na
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najwyższym poziomie eksperckim pozwalającym – w relatywnie krótkim okresie trwania
szkolenia – na przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Powyższe warunki w naszym kraju spełniają instytuty naukowo badawcze prowadzące swoje
prace na rzecz innowacyjnych rozwiązań i badań w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz obrotu technologiami w tym zakresie, w szczególności w dziedzinach:
obronności, łączności, inżynierii wojskowej i uzbrojenia technicznego, techniki lotniczej,
chemii i radiometrii itp.
.Rozporządzenie w załączniku nr 5 określa wykaz instytucji, które z uwagi na swoje
doświadczenie w działalności szkoleniowej, wykształcone kadry wykładowców oraz zaplecze
naukowo-dydaktyczne gwarantują prawidłowe przygotowanie do wykonywania działalności
gospodarczej objętej wymogiem posiadania koncesji, określonej w art. 7 ust. 1 ustawy.
Należą do nich:
1)

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie – w zakresie wytwarzania

i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe, oraz środkami toksycznymi i ich
prekursorami, a także związanymi z tym technologiami, oraz w zakresie systemu oceny
jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji;
2)

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie – w zakresie wytwarzania

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w zakresie systemu oceny jakości
produkcji, badań produktu i certyfikacji;
3)

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce – w zakresie

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz systemu oceny jakości
produkcji, badań produktu i certyfikacji;
4)

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie – w zakresie

wytwarzania i obrotu wyrobami o charakterze środków toksycznych, ich prekursorów oraz
środków radioaktywnych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i związanymi z tym
technologiami oraz w zakresie systemu oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji
we wskazanym zakresie;
5)

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu –w zakresie

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
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technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w zakresie systemu oceny
jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji;
6)

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie –w zakresie wytwarzania

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w zakresie systemu oceny jakości
produkcji, badań produktu i certyfikacji;
7)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie – w zakresie

wytwarzania i obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
związanymi z ochroną informacji niejawnych oraz w zakresie systemu oceny jakości
produkcji, badań produktu i certyfikacji.
Należy wskazać, że zakres kompetencyjny określony do szkolenia przeprowadzanego
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest właściwy wyłącznie tej instytucji.
Kolejną nowością wobec uchylanego rozporządzenia w powyższym zakresie jest,
ustalenie w § 8 projektu warunków opłaty. Projektowane rozporządzenie stanowi, że z opłaty
wniesionej za uczestnictwo w szkoleniu pokrywane są wszystkie koszty szkolenia, w tym w
szczególności koszty
1)

wynagrodzenia wykładowców;

2)

użytkowania lokalu, w którym prowadzone jest szkolenie;

3)

użytkowania niezbędnych pomocy dydaktycznych;

4)

przeprowadzenia testu sprawdzającego wiedzę uczestników szkolenia;

5)

wydania

zaświadczeń

potwierdzających

przygotowanie

zawodowe

do

wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
W § 8 ust. 3, projekt stanowi, że wysokość opłaty za szkolenie jest zróżnicowana dla
poszczególnych grup tematycznych, i nie może przekraczać wysokości:
1)

w przypadku kompleksowego szkolenia w zakresie wytwarzania i obrotu

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym – ½ przeciętnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2
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ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1280), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”;
2)

w przypadku szkolenia w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych,

broni, amunicji i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – 1/3 przeciętnego
wynagrodzenia;
3)

w przypadku szkolenia w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,

amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – 1/4 przeciętnego
wynagrodzenia.
Opłata za wydanie wtórnika zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe nie
może przekraczać 1/80 przeciętnego wynagrodzenia, co zrównuje ją w koszcie z wydaniem
duplikatu m.in. koncesji, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044, z późn. zm. ).
Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii stanowi
„Wzór zaświadczenia” w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz obrotu technologią potwierdzającego odbycie szkolenia zakończonego
testem, zdanym z wynikiem pozytywnym. Pomimo działań deregulacyjnych, zmierzających
do ograniczania używania pieczęci w działaniach urzędowych i instytucjonalnych wzór
zaświadczenia przewiduje oznaczenie dokumentu pieczęcią urzędową jako poświadczenia
wiarygodności i autentyczności dokumentu wydanego przez jednostkę szkolącą. We wzorze
zrezygnowano natomiast z wymogu pieczęci imiennej kierownika instytucji na rzecz
czytelnego podpisu.
Projektowane rozporządzenie będzie miało bezpośrednie oddziaływanie na organ, który
udziela koncesji na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym. W procedurze ubiegania się o wydanie koncesji, przedłożenie dokumentu
potwierdzającego przygotowanie zawodowe stanowi konieczny warunek dla udzielenia przez
ten organ uprawnienia. Rozporządzenie będzie miało również wpływ na właściwe organy
i instytucje krajowe sprawujące nadzór nad działalnością gospodarczą wymagającą ww.
koncesji, dla których jednym z elementów realizacji kontrolnych procedur administracyjnych
jest potwierdzenie przygotowania zawodowego. Procedowany akt wykonawczy ustawy
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wpływać będzie pośrednio na proces decyzyjny Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
w procedurze udzielania zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych do użytku
cywilnego w obszarze Unii Europejskiej, w której jednym z wymogów warunkujących
wydanie zgody jest przedłożenie koncesji wydanej przez MSWiA.
Zgodnie z § 10 przedmiotowego projektu, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia. Tym samym odstępuje się od zasady zawartej w § 1 ust. 1 uchwały
nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów
wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205). Ponieważ rozporządzenie
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii reguluje zasadnicze kwestie związane z trybem
szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu
technologią, wśród których znajdują się zakres szkolenia warunki związane z opłatą, okresem
trwania szkolenia jak również wyznaczenie instytucji upoważnionych do przeprowadzenia
szkolenia, w ocenie projektodawcy powinno ono wejść w życie w możliwie krótkim terminie,
z uwzględnieniem 14 dniowego vacatio legis. Zgodnie z § 9 projektowanego rozporządzenia
z chwilą wejścia w życie rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe
do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz.U. z 2016 r. poz. 163).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień
międzyresortowych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
Wyniki opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, zgodnie z § 51
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), W raporcie z konsultacji zawarte zostaną
również ewentualne informacje dotyczące zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami
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nad niniejszym projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie szkolenia
potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością
gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią jest
zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Ponadto, ponieważ projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych,
o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie podlega ono notyfikacji do Komisji Europejskiej.
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Data sporządzenia
06. 03.2019 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 11 ust. 7 ustawy z
dnia(…) 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.
…)

Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia oraz zakresu i
sposobu dokumentowania szkolenia potwierdzającego przygotowanie
zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwem Obrony
Narodowej
Nr w wykazie prac MPiT
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
……….
Stanu lub Podsekretarza Stanu w MPiT –
Podsekretarz Stanu: Pan Marcin Ociepa
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka -Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywackawieteska@mpit.gov.pl,
Pani Renata Jędrejek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 45, e-mail: renata.jedrejek@mpit.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowana przez MSWiA ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, (dalej: ustawa) zawiera wymagania jakie należy spełnić aby móc wykonywać działalność gospodarczą w
określonym przez nią zakresie. Podstawowym obowiązkiem wyznaczonym przedsiębiorcy dla realizacji tego celu,
jest posiadanie koncesji. Do jej uzyskania ustawa określa szereg, łącznych do spełnienia, kryteriów w tym posiadanie
przygotowania zawodowego do planowanej działalności. Dla wykluczenia uznaniowości w jego ocenie, ustanowi, że
za przesłankę spełniającą wymóg posiadania takiego przygotowania, uznać należy ukończenie z wynikiem
pozytywnym szkolenia przeprowadzonego w upoważnionej instytucji. Uzyskane w wyniku ukończenia kursu,
zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe jest jednym z niezbędnych dokumentów, ustawowo
określonych w procedurze udzielania koncesji, determinujących jej udzielenie przez MSWiA. W celu spełnienia
powyższych warunków ustawa wyznacza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – działającemu
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej – obowiązek
określenia w drodze rozporządzenia instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia oraz zakresu i sposobu
dokumentowania szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Określenie w Ustawie warunków udzielenia
koncesji, w tym dotyczących posiadania przygotowania zawodowego, nakłada na przedsiębiorców konieczność
uzyskania stosownych dokumentów potwierdzających tę okoliczność. W przypadku dużych przedsiębiorstw
(w kontekście finansowo-organizacyjnym) spełnienie tego warunku nie powinno stanowić problemu. W większości
przypadków posiadają one stosowne fundusze oraz komórki, odpowiedzialne za szkolenia oraz aktualizację wiedzy
specjalistycznej. W odniesieniu do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw występować mogą istotne problemy w
tym zakresie. związku z ww. przepisem powstała konieczność doprecyzowania kwestii, związanych z zakresem
programowym szkolenia jak również z wyznaczeniem placówek naukowych, które mogłyby realizować obowiązek
szkolenia z należytą starannością oraz znajomością złożonej problematyki ustawy.
W słusznym interesie przedsiębiorców, należało wskazać instytucje mając na względzie ich kompetencje i potencjał
dydaktyczny w zakresie określonym przedmiotem ustawy, związek z działalnością objętą zakresem ustawy,
oraz specjalistyczne uprawnienia, w tym w dziedzinie certyfikacji (w szczególności instytuty badawcze i szkoły
wyższe, które ustawa uznaje za spełniające powyższe kryteria).
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2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem wypełniającym delegację art. 11 ust. 7 było określenie przez ministra właściwego do
spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej
projektu niniejszego rozporządzenia zawierającego wykaz instytucji upoważnionych do wydawania opinii o możliwości
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Równocześnie Instytucjom, które
w całości wypełniają delegację art.16 ust.6 poszerzony został zakres o opiniowanie systemu oceny jakości produkcji w
obszarze nadanego przez ministra upoważnienia. Wprowadzona prawna interwencja ułatwi przedsiębiorcy wypełnienie
obowiązku posiadania opinii o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych oraz opinii dotyczącej
utworzonego przez niego systemu oceny jakości produkcji w jednej uprawnionej instytucji.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak udokumentowanych informacji na ten temat. Na gruncie prawa Unii Europejskiej sytuacja w obszarze uprawnień
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nie posiada jednolitej formy. Każde
państwo członkowskie stosuje autonomiczne rozwiązania prawne.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Konieczność wywiązania
się z obowiązków
nałożonych mocą ustawy o
wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym do
spełnienia warunków
techniczno-organizacyjnych
przy ubieganiu się o
koncesję lub rozszerzenie
jej zakresu
Minister Spraw
1
MSWiA
Minister właściwy do
Wewnętrznych i
spraw wewnętrznych w
Administracji
procedurze udzielania
koncesji, jako jedną z
głównych przesłanek do jej
udzielenia uznaje
pozytywną opinię o
spełnieniu wymagań
technicznoorganizacyjnych wydaną
przez upoważnioną
instytucję
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt rozporządzenia
będzie opublikowany na stronach BIP MPiT oraz BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny- co umożliwi
zapoznanie się z jego treścią szerokiemu kręgowi zainteresowanych przedsiębiorców. Równocześnie, projekt
rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z Radą Dialogu Społecznego oraz
reprezentatywnymi organizacjami pracodawców takimi jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek
Pracodawców, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz
instytuty naukowo-badawcze w zwykłym trybie opiniowania, tj. 30 dni od daty przekazania. Projekt zostanie również
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję wykonywaniu
działalności gospodarczej w
w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym

Wielkość
1520

Źródło danych
Dane MSWiA
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skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami
określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Przepisy projektu nie
obejmują problematyki stanowiącej przedmiot konsultacji z organizacjami związków zawodowych, dlatego nie
włączono do nich tych organizacji. Z uzgodnień i konsultacji zostaną sporządzone i opublikowane odpowiednie raporty.
Uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne będą przeprowadzone niezwłocznie po wejściu w życie
„ustawy koncesyjnej”, oczekiwanej w 2019 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

Łącznie (010)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Brak potrzeby określania źródeł finansowania
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności ponoszenia
dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych jednostek.
Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa, budżetu JST oraz budżetów
innych jednostek. Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wcześniej przyjętych
rozwiązań, zatem nie wnosi kosztochłonnych nowości a jedynie merytoryczne zmiany w porządku
informacyjnym.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
duże przedsiębiorstwa
W ujęciu
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Wkład do poprawy bezpieczeństwa wykonywania działalności gospodarczej
objętej zakresem ustawy w odniesieniu do obywateli, mienia i środowiska w
obszarze Polski. Odbycie szkolenia oraz potwierdzenie w jego wyniku uprawnień
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym daje gwarancje, ze wykonywana
działalność nie będzie zagrażać otoczeniu w miejscu/miejscach jej wykonywania
zapewniając profesjonale działanie osób nadzorujących i zatrudnionych do
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wykonywania prac określonych ustawą.
sektor mikro-, małych i
Wkład do poprawy bezpieczeństwa wykonywania działalności gospodarczej
średnich
objętej zakresem ustawy w odniesieniu do obywateli, mienia i środowiska w
przedsiębiorstw
obszarze Polski. Odbycie szkolenia oraz potwierdzenie w jego wyniku uprawnień
do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym daje gwarancje, że wykonywana
działalność nie będzie zagrażać otoczeniu w miejscu/miejscach jej wykonywania
zapewniając profesjonale działanie osób nadzorujących i zatrudnionych do
wykonywania prac określonych ustawą.
rodzina, obywatele oraz Odbycie szkolenia oraz potwierdzenie w jego wyniku uprawnień do wykonywania
gospodarstwa domowe a działalności gospodarczej we wskazanym ustawą zakresie daje gwarancje, że
także niepełnosprawni i w standardowych okolicznościach, wykonywana działalność nie będzie zagrażać
osoby starsze
bezpieczeństwu rodzin, obywateli i ich mienia a także osób niepełnosprawnych,
osób starszych.
Niemierzalne
Bezkosztowy wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli, mienia i środowiska
poprzez nadanie – w opinii upoważnionych instytucji wskazanych i wyselekcjonowanych przez organ
państwa – gwarancji spełnienia przez przedsiębiorcę warunków związanych z wiedzą i przygotowaniem
zawodowym do wykonywania działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Dodatkowe informacje,
Nie dotyczy.
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak

☐zmniejszenie liczby dokumentów

☐zwiększenie liczby dokumentów

☐zmniejszenie liczby procedur

☐ zwiększenie liczby procedur

☐skrócenie czasu na załatwienie sprawy

☐wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐inne: …

☐inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak

☐ nie
☒ nie dotyczy

☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie zastępuje przepis o identycznym oddziaływaniu. Niewielka zmiana w zapisie
załącznika poszerzająca zakres opinii sprawia, że obciążenia regulacyjne wobec przepisu uchylonego utrzymują się na
niezmiennym poziomie.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
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☐ środowisko naturalne

☐demografia

☐informatyzacja

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ mienie państwowe

☐zdrowie

☐inne: …

Omówienie wpływu

Obowiązek odbycia szkolenia oraz potwierdzenie w jego wyniku uprawnień do wykonywania
działalności gospodarczej we wskazanym ustawą zakresie nie stanowi nowości dla
przedsiębiorców. Jest to wymóg obecnie realizowany ustawowo. U przedsiębiorców występuje
pełna świadomość i rozumienie konieczności wymogu potwierdzenia uprawnień do
wykonywania działalności określonej ustawą.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 2 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Przedmiotowe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie uchylone dlatego w zakresie jego przepisów nie nastąpi zmiana
jego oddziaływania- obowiązek odbycia szkolenia oraz potwierdzenie w jego wyniku uprawnień do wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym pozostaną niezmienne. Kryterium ewaluacyjnym stanowić będzie
ilość odmów udzielenia koncesji – w ujęciu rocznym – wydanych z przyczyn formalnych tj. braku wymaganego
zaświadczenia o odbyciu szkolenia oraz potwierdzenia w jego wyniku uprawnień do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia
w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych
w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą,
przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia … 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1.

Rozporządzenie

określa

wzory

orzeczenia

lekarskiego

i

orzeczenia

psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością
gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

1)

§ 2.

Wzór orzeczenia lekarskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Wzór orzeczenia psychologicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia. 2)

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMMINISTRACJI

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w
sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu
i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (Dz. U. poz. 1246 oraz z 2017 r. poz. 1787), które traci moc z dniem … na podstawie art. 161
ustawy z dnia … 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. …).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Zdrowia
z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1
WZÓR
...................................................................................................
(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

ORZECZENIE LEKARSKIE Nr .......... /.......... rok
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia ………… 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. …) po przeprowadzeniu badania lekarskiego:
Pana/Pani1) ..................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
2)

numer PESEL ..........................................................................................................................................................
zamieszkałego/zamieszkałej1)
.....................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

stwierdzam, że:
1) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), które stanowią przeszkodę do wykonywania
lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;1)
2) wykazuje zaburzenia psychiczne, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878), które stanowią przeszkodę do wykonywania
lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.1)

.......................................
(data)

.................................................................
(podpis i dane lekarza3))
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Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:
4)

1) od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie osobie badanej, organowi koncesyjnemu, a w
przypadku pracownika, także pracodawcy; odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania
orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie;
2) podmiotami rozpatrującymi odwołania są:
a) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia
wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny
pracy,
b) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
c) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.
2.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Objaśnienia:
1)
2)

3)

4)

Niepotrzebne skreślić.
W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
 imię lub imiona i nazwisko
 posiadana specjalizacja
 nr prawa wykonywania zawodu.
Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.
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Załącznik nr 2

WZÓR
.............................................................................................................
(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie psychologiczne)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE Nr .......... /.......... rok
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia ………… 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. …) po przeprowadzeniu badania psychologicznego:
Pana/Pani1) ..................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
2)

numer PESEL ..........................................................................................................................................................
zamieszkałego/zamieszkałej1)
.....................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

stwierdzam, że:
1) nie wykazuje istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, które stanowią przeszkodę do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym;1)
2) wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, które stanowią przeszkodę do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.1)

.......................................
(data)

...................................................................
(podpis i dane psychologa3))
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Pouczenie:
1.4) Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:
1) od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie osobie badanej, organowi koncesyjnemu, a w
przypadku pracownika, także pracodawcy; odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania
orzeczenia psychologicznego, za pośrednictwem psychologa, który wydał to orzeczenie;
2) podmiotami rozpatrującymi odwołania są:
a) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia
wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny
pracy,
b) jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
c) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.
2.

Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym orzeczenie psychologiczne wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.

Objaśnienia:
1)
2)

3)

4)

Niepotrzebne skreślić.
W przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość.
 imię lub imiona i nazwisko
 nr wpisu do rejestru psychologów upoważnionych, o którym mowa w art. 15c ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839, z późn. zm.).
Skreślić w przypadku orzeczenia psychologicznego wydanego w trybie odwoławczym.
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UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ust. 2
ustawy z dnia … 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. …), zwaną dalej „ustawą”, zgodnie z którym minister właściwy do spraw
zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, został zobligowany do
określenia, w drodze rozporządzenia, wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego,
wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy
wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w
sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do
wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy
wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1246 oraz z 2017 r. poz. 1787), które traci moc z dniem … na
podstawie art. 161 ustawy.
Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej
lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub
uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz
zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji
Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów orzeczenia
lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z
wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z
pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Data sporządzenia:
22.02.2019 r.
Źródło:

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia …… o
wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo
Zdrowia,
Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
i Administracji
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. …)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Stanu lub Podsekretarza Stanu:
Zdrowia:
MZ

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
-

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia określa wzory orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku
z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą, przy wytwarzaniu i obrocie materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 15 ustawy z dnia ….
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań
psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1246 oraz z 2017 r. poz.
1787), które traci moc z dniem … na podstawie art. 161 ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii
i lekarze posiadający specjalizację I stopnia
w dziedzinie psychiatrii

Wielkość

4 427

Źródło danych
Dane statystyczne z
Centralnego Rejestru Lekarzy
Stan na dzień 30.06.2018 r.

Oddziaływanie
Nowy wzór orzeczenia
lekarskiego
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Psychologowie upoważnieni, o których
mowa w art. 15c ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1839, z późn. zm.)

Dane z rejestrów Komend
Wojewódzkich Policji

938

Nowy wzór orzeczenia
psychologicznego

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Odnośnie do projektu rozporządzenia nie były prowadzone prekonsultacje.
Niniejszy projekt zostanie przesłany do opiniowania i konsultacji publicznych z: Komisją Wspólną Rządu i Samorządu
Terytorialnego, Instytutem Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, Instytutem Medycyny Wsi
w Lublinie, Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, Centrum Medycyny Kolejowej,
Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Dyrektorów Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Stowarzyszeniem
Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, Polską Komisją Akredytacyjną, Sekcją Krajową Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Społecznym Towarzystwem Oświaty, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Krajową Reprezentacją Doktorantów, NSZZ „Solidarność 80”,
Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacją Lewiatan, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Związkiem
Pracodawców Business Centre Club, Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Centralnym
Instytutem Ochrony Pracy, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,
Krajową Izbą Fizjoterapeutów, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Związkiem Przedsiębiorców i
Pracodawców, Forum Związków Zawodowych, Unią Metropolii Polskich, Unią Miasteczek Polskich, konsultantem
krajowym w dziedzinie medycyny pracy, Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Miast
Polskich, Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkiem Powiatów Polskich.
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Zdrowia,
stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącznie (0-10)

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania

Nie dotyczy.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł
danych i przyjętych do obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych
skutków finansowych dla
budżetu państwa oraz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

1

2

3

5

10

Łącznie (010)

W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)

duże przedsiębiorstwa

0

0

0

0

0

0

0

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0

0

0

0

0

0

0

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

0

0

0

0

0

0

0

W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Projekt rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor mikro-,
małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także na rodzinę, obywateli oraz
gospodarstwa domowe.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz
osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
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zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
X nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmian na rynku pracy w odniesieniu do zatrudnienia oraz nie będzie
miało wpływu na wskaźniki zatrudnienia.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
X zdrowie

Omówienie
wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym
samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych
i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia … 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1.1. Rozporządzenie określa instytucje upoważnione do wydawania opinii dotyczącej
spełnienia warunków

technicznych i

organizacyjnych, zapewniających prawidłowe

wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją w miejscu lub miejscach
wykonywania działalności gospodarczej określonej w koncesji.
2. Wykaz instytucji, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie
instytucji

wydających

opinie

o

możliwości

spełnienia

warunków

technicznych

i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 442)

1)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

W porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMMINISTRACJI
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia (…) (poz. …)

WYKAZ INSTYTUCJI WYDAJĄCYCH OPINIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA
WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH PRAWIDŁOWE
WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ KONCESJĄ
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

NAZWA INSTYTUCJI

ZAKRES OPINIOWANIA

Instytut Przemysłu Organicznego 1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, amunicją oraz
w Warszawie
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi
materiały wybuchowe, środkami toksycznymi i ich prekursorami,
związaną z tym technologią.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.
Instytut Mechaniki Precyzyjnej
1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
w Warszawie
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.
Wojskowy Instytut Techniczny
1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
Uzbrojenia w Zielonce
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.
Instytut Techniczny Wojsk
1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
Lotniczych w Warszawie
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.
Wojskowy Instytut Techniki
1. Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu
Pancernej i Samochodowej
wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki pancernej
w Sulejówku
i samochodowej.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.
Wojskowy Instytut Łączności
1. Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu
w Zegrzu
wojskowym lub policyjnym w zakresie techniki i sprzętu
elektronicznego.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.
Wojskowy Instytut Chemii
1. Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu
i Radiometrii w Warszawie
wojskowym lub policyjnym w zakresie środków toksycznych i ich
prekursorów, środków radioaktywnych, indywidualnych i zbiorowych
środków ochrony przed skażeniami, środków zapalających oraz
środków do maskowania aerodyspersyjnego.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.

Wojskowy Instytut Techniki

1.Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią amunicją
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Inżynieryjnej we Wrocławiu

8.
9.

Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Służba Kontrwywiadu
Wojskowego

oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i
policyjnym.
2. System oceny jakości produkcji w zakresie zgodności
z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności określonej w
pkt 1.
Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych
Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną do wydania rozporządzenia stanowi art. 16 ust. 6 ustawy z dnia …
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. …) zwanej dalej „ustawą”.
Powyższy akt wykonawczy do Ustawy ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002. r. w instytucji wydających opinie o możliwości
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym ( Dz.U. z 2016
r. poz. 442) .
Zgodnie z przepisem ustawy dla potrzeb m.in. wydawania opinii dotyczących spełnienia
warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie
działalności gospodarczej objętej koncesją w miejscu lub miejscach wykonywania
działalności gospodarczej określonej w koncesji, minister właściwy do spraw gospodarki,
„w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony
Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi,
w drodze rozporządzenia, upoważnione instytucje, mając na względzie ich potencjał
naukowy, dający gwarancję należytego wykonywania zleconych czynności, związek
z działalnością objętą zakresem ustawy, doświadczenia i osiągnięcia w tym obszarze oraz
specjalistyczne uprawnienia, w tym w zakresie certyfikacji.”.
W brzmieniu ustawowym zapis odnosi się do określenia upoważnionych instytucji,
które swoim doświadczeniem i osiągnięciami a także związkiem z działalnością objętą
zakresem ustawy będą dawały gwarancję należytego wykonywania zleconych czynności.
Delegacja wskazana w art. 16 ust. 6 dotycząca zleconych czynności, obejmuje kolejne
upoważnienie

skierowane

w ustawie

do

instytucji,

które

mają

być

określone

w rozporządzeniu, odnoszące się do opiniowania – na wniosek przedsiębiorcy – utworzonego
przez niego systemu oceny jakości produkcji.
Określony obowiązek opracowania przez przedsiębiorców systemu oceny jakości
produkcji, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy powinien odpowiadać wskazanym w niej
wymaganiom. Opinię na temat zgodności systemu w zakresie określonym w ustawie, zgodnie
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z art.41 ust 3 „…wydają upoważnione instytucje, określone w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art.16 ust.6.”.
Ustawa w art. 16 stanowi, że instytucją upoważnioną do wydania opinii dotyczącej
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe
wykonywanie działalności gospodarczej może być podmiot posiadający kompetencje
i potencjał naukowy w zakresie objętym przedmiotem ustawy. Podmiotem takim według
przepisu może być instytut badawczy lub szkoła wyższa. W brzmieniu art.16 ust.6 zawarte
zostało odwołanie do specjalistycznych uprawnień tych instytucji – również – w zakresie
certyfikacji.
Przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego rozporządzenia w sprawie instytucji
wydających opinie oraz ustaleniem wykazu, w którym- minister właściwy do spraw
gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem
Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznegonada stosowne uprawnienia właściwym podmiotom, przeprowadzone zostały prekonsultacje
z placówkami naukowo-badawczymi, aktywnie działającymi w szeroko pojętej tematyce
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Miały one na celu zbadanie
doświadczenia oraz potencjału naukowego jakim te instytucje dysponują tak, aby zapewnić
opiniowanie na najwyższym eksperckim poziomie.
W prekonsultacjach

uczestniczyły: Wojskowy

Instytut

Chemii

i

Radiometrii

z Warszawy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych z Warszawie, Wojskowy Instytut
Techniczny Uzbrojenia z Zielonki, Instytut Przemysłu Organicznego z Warszawy, Instytut
Mechaniki Precyzyjnej z Warszawy, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej z Wrocławia
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej z Sulejówka a także Wojskowy
Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym.
Większość

instytutów

potwierdziło

zarówno

posiadanie

potencjału

naukowo

badawczego jak również zainteresowanie wydawaniem opinii, postrzegając w tych
działaniach potencjalny zbiór informacji o kierunkach rozwiązań systemowych stosowanych
przez przedsiębiorców w wykonywanej lub planowanej działalności koncesyjnej.
Jedynie Wojskowy Instytut Łączności nie wyraził zainteresowania problematyką
opiniowania.
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Art. 10 ust.1 pkt 3 lit.b ustawy stanowi, że koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym udziela się
przedsiębiorcy, który m.in. spełnia warunki techniczne i organizacyjne zapewniające
prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej. Za przesłankę potwierdzającą
spełnienie powyższych wymagań, ustawa uznaje pozytywną opinię wydaną przez
upoważnioną instytucję.
Na mocy art. 16 ust. 6 minister właściwy do spraw gospodarki określił projekt
niniejszego rozporządzenia zawierający wykaz instytucji posiadających upoważnienie do
wydawania opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych
podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Instytucjom, które w całości
wypełniają delegację art.16 ust. 6 poszerzony został zakres nadanych uprawnień
o opiniowanie systemu oceny jakości. Przeprowadzone prekonsultacje należały do ważnych
źródeł informacji mających wpływ na brzmienie przepisu.
W porównaniu z obowiązującym stanem prawnym, przepisy rozporządzenia nie uległy
zasadniczym zmianom podobnie jak delegacje ustawowe w procedowanym zakresie. Zgodnie
z projektem, minister właściwy do spraw gospodarki nadał uprawnienia do wydawania opinii
o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych 9 podmiotom, które
z uwagi na swoje doświadczenie w dziedzinach wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, wysokokwalifikowany w dziedzinach opiniowania zespół ekspertów oraz
uprawnienia w zakresie certyfikacji (w zależności od posiadanych kompetencji) - gwarantują
rzetelne i wiarygodne opinie dotyczące spełnienia przez przedsiębiorcę warunków
technicznych

i

organizacyjnych

w działalności

gospodarczej

objętej

koncesją.

Wykaz podmiotów oraz zakres tematyczny, określony w załączniku do rozporządzenia
obejmuje:
1) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie – upoważniony do wydawania opinii
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, amunicją, wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe, oraz
środkami toksycznymi i ich prekursorami, i związaną z tym technologią a także systemu
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oceny jakości produkcji w zakresie zgodności z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do
działalności określonej w wymienionym zakresie;
2) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie – upoważniony do wydawania opinii
w zakresie w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym a także systemu
oceny jakości produkcji w zakresie zgodności z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do
działalności określonej w wymienionym zakresie;
3) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce – upoważniony do wydawania
opinii w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym a także systemu oceny
jakości produkcji w zakresie zgodności z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do
działalności określonej w wymienionym zakresie;
4) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie- upoważniony do wydawania opinii
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym a także systemu oceny jakości
produkcji w zakresie zgodności z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do działalności
określonej w wymienionym zakresie;
5) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku – upoważniony do
wydawania opinii w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym a także
systemu oceny jakości produkcji w zakresie zgodności z wymaganiami ustawy odnoszącymi
się do działalności określonej w wymienionym zakresie;
6) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie upoważniony – do wydawania
opinii w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym w zakresie środków toksycznych i ich prekursorów, środków radioaktywnych,
indywidualnych i zbiorowych środków ochrony przed skażeniami, środków zapalających oraz
środków do maskowania aerodyspersyjnego a także systemu oceny jakości produkcji zakresie
zgodności

z

wymaganiami

ustawy

odnoszącymi

się

do

działalności

określonej

w wymienionym zakresie;
7) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu – upoważniony do wydawania
opinii w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz
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wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym a także systemu oceny
jakości produkcji w zakresie zgodności z wymaganiami ustawy odnoszącymi się do
działalności określonej w wymienionym zakresie;
8) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – upoważniona do wydawania opinii w zakresie
wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9) Służba Kontrwywiadu Wojskowego – upoważniona do wydawania opinii w zakresie
wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Zakres

kompetencyjny określony do opiniowania przez

Agencję Bezpieczeństwa

Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego jest właściwy wyłącznie tym
instytucjom zgodnie z niestandardowym charakterem działania tych instytucji .
Projektowane rozporządzenie będzie miało bezpośrednie oddziaływanie na organ
udzielający koncesji obejmującej wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, dla którego m.in. przedłożenie dokumentu zawierającego
pozytywną opinię o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych stanowi konieczną
przesłankę dla udzielenia koncesji a także na właściwe organy i instytucje krajowe
sprawujące nadzór nad działalnością gospodarczą wymagającą ww. koncesji, dla których
jednym z elementów realizacji kontrolnych procedur administracyjnych jest potwierdzenie
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych. Procedowany akt wykonawczy do
ustawy, wpływać będzie pośrednio na proces decyzyjny Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii w procedurze udzielania zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych
do użytku cywilnego w obszarze Unii Europejskiej, w której jednym z wymogów
warunkujących wydanie zgody jest przedłożenie koncesji wydanej przez MSWiA.
Zgodnie z § 10 przedmiotowego projektu, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia. Tym samym odstępuje się od zasady zawartej w § 1 ust. 1 uchwały
nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów
wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205). Ponieważ rozporządzenie
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii określa upoważnione instytucje uprawnione do
wydawania opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych
podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
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i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, stanowiącej jeden z wymogów dla
przedsiębiorcy przy ubieganiu się o udzielenie lub poszerzenie zakresu koncesji w ocenie
projektodawcy powinno wejść w życie w możliwie krótkim terminie, z uwzględnieniem 14
dniowego vacatio legis tak, aby umożliwić zachowanie płynności w procedurach
administracyjnych oddziaływujących na działalność przedsiębiorczą. Zgodnie z § 9
projektowanego rozporządzenia z chwilą wejścia w życie rozporządzenia, traci moc
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia
potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością
gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i
wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym
przeznaczeniu (Dz.U. z 2016 r. poz. 163).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień
międzyresortowych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
Wyniki konsultacji zostaną omówione w raporcie z zgodnie z § 51 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), W raporcie z konsultacji zawarte zostaną również ewentualne
informacje dotyczące zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad niniejszym
projektem.
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie instytucji
wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych

i organizacyjnych

podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest zgodny z prawem Unii
Europejskiej.
Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Ponadto, ponieważ projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych,
o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
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sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie podlega ono notyfikacji do Komisji Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków
technicznych
i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Data sporządzenia
06.03. 2019 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 16 ust. 6 ustawy z dnia …
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. …)

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Nr w wykazie prac
Ministerstwem Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Agencji
……….
Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu w MPiT –
Podsekretarz Stanu: Pan Marcin Ociepa

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka -Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywackawieteska@mpit.gov.pl,
Pani Renata Jędrejek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 45, e-mail: renata.jedrejek@mpit.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowana przez MSWiA ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
wymaga nowego aktu wykonawczego tj rozporządzenia w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia
warunków technicznych i organizacyjnych przez przedsiębiorców działających na mocy wymienionej ustawy. Uzyskana
pozytywna opinia jest niezbędnym ustawowym wymogiem w procedurze udzielania koncesji przez MSWiA. Delegacja
ustawy stanowi ponadto, że minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, upoważnione
instytucje mając na względzie ich potencjał naukowy, dający gwarancję należytego wykonywania zleconych czynności,
związek z działalnością objętą zakresem ustawy, doświadczenia i osiągnięcia w tym obszarze oraz specjalistyczne
uprawnienia, w tym w zakresie certyfikacji. Zapis związany z certyfikacją wynika z nowego obowiązku dla instytucji
wyznaczonych procedowanym rozporządzeniem, również wynikającym z ustawy tj. opiniowanie – na wniosek
przedsiębiorcy- utworzonego przez niego systemu oceny jakości produkcji.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem wypełniającym delegację art. 16 ust. 6 było określenie przez ministra właściwego do
spraw gospodarki projektu niniejszego rozporządzenia zawierającego wykazu instytucji upoważnionych do wydawania
opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Równocześnie
Instytucjom, które w całości wypełniają delegację art.16 ust.6 poszerzony został zakres o opiniowanie systemu oceny
jakości produkcji w obszarze nadanego przez ministra upoważnienia. Wprowadzona prawna interwencja ułatwi
przedsiębiorcy wypełnienie obowiązku posiadania opinii o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych oraz
opinii dotyczącej utworzonego przez niego systemu oceny jakości produkcji w jednej uprawnionej instytucji.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak udokumentowanych informacji na ten temat. Na gruncie prawa Unii Europejskiej sytuacja w obszarze uprawnień do
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nie posiada jednolitej formy. Każde państwo
członkowskie stosuje autonomiczne rozwiązania prawne.
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Konieczność wywiązania się z
obowiązków nałożonych mocą
ustawy o wykonywaniu
działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym do spełnienia
warunków technicznoorganizacyjnych przy ubieganiu
się o koncesję lub rozszerzenie
jej zakresu.
Minister Spraw
1
MSWiA
Minister właściwy do spraw
Wewnętrznych i
wewnętrznych w procedurze
Administracji
udzielania koncesji, jako jedną
z głównych przesłanek do jej
udzielenia uznaje pozytywną
opinię o spełnieniu wymagań
techniczno- organizacyjnych
wydaną przez upoważnioną .
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję wykonywaniu
działalności gospodarczej w
w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym

Wielkość
1520

Źródło danych
Dane MSWiA

Z chwilą skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt rozporządzenia
będzie opublikowany na stronach BIP MPiT oraz BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny- co umożliwi
zapoznanie się z jego treścią szerokiemu kręgowi zainteresowanych przedsiębiorców. Równocześnie, projekt
rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z Radą Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi
organizacjami pracodawców takimi jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców, Business Centre
Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz instytuty naukowo-badawcze w
zwykłym trybie opiniowania, tj. 30 dni od daty przekazania. Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą
Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Przepisy projektu nie obejmują problematyki stanowiącej
przedmiot konsultacji z organizacjami związków zawodowych, dlatego nie włączono do nich tych organizacji. Z uzgodnień
i konsultacji zostaną sporządzone i opublikowane odpowiednie raporty. Uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje
publiczne będą przeprowadzone niezwłocznie po wejściu w życie „ustawy koncesyjnej”, oczekiwanej w 2019 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
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pozostałe jednostki (oddzielnie)
Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności ponoszenia
dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych jednostek.
Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa, budżetu JST oraz budżetów
innych jednostek. Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wcześniej przyjętych
rozwiązań, zatem nie wnosi kosztochłonnych nowości a jedynie merytoryczne zmiany w porządku
informacyjnym.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
duże przedsiębiorstwa
W ujęciu
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Wkład do poprawy bezpieczeństwa wykonywania działalności gospodarczej
objętej zakresem ustawy w odniesieniu do obywateli, mienia i środowiska
w obszarze Polski. Pozytywna opinia o spełnieniu warunków technicznych
i organizacyjnych daje gwarancje, że działalność nie będzie w sposób szkodliwy
wpływać na otoczenie w miejscu/miejscach jej lokalizacji.
sektor mikro-, małych i
Wkład do poprawy bezpieczeństwa wykonywania działalności gospodarczej
średnich
objętej zakresem ustawy w odniesieniu do obywateli, mienia i środowiska
przedsiębiorstw
w obszarze Polski. Pozytywna opinia o spełnieniu warunków technicznych
i organizacyjnych daje gwarancje, że działalność nie będzie w sposób szkodliwy
wpływać na otoczenie w miejscu/miejscach jej lokalizacji.
rodzina, obywatele oraz Pozytywna opinia o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych daje
gospodarstwa domowe a gwarancję że w standardowych okolicznościach, wykonywana działalność nie
także niepełnosprawni i będzie zagrażać bezpieczeństwu rodzin, obywateli i ich mienia a także osób
osoby starsze
niepełnosprawnych i osób starszych.
Niemierzalne
Bezkosztowy wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli, mienia i środowiska a także
osób niepełnosprawnych i osób starszych poprzez nadanie – w opinii upoważnionych instytucji wskazanych
i wyselekcjonowanych przez organ państwa- gwarancji spełnienia przez przedsiębiorcę warunków
technicznych i organizacyjnych.
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
Nie dotyczy.
przyjętych do obliczeń
założeń

7. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie zastępuje przepis o identycznym oddziaływaniu. Niewielka zmiana w zapisie
załącznika poszerzająca zakres opinii sprawia, że obciążenia regulacyjne wobec przepisu uchylonego utrzymują się na
niezmiennym poziomie.
8. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
9. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Obowiązek posiadania opinii określonej w ustawie nie stanowi nowości dla przedsiębiorców.
Zmiany wprowadzone w zapisy załącznika nie będą stanowiły obciążeń kecz ułatwienie
regulacyjne poprzez skupienie wszystkich koniecznych opinii w tych samych upoważnionych
instytucjach.

10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 2 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Przedmiotowe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie uchylone dlatego w zakresie jego przepisów nie nastąpi zmiana
jego oddziaływania- obowiązek wnioskowania i udzielenie stosownej opinii pozostaną niezmienne. Kryterium
ewaluacyjnym stanowić będzie ilość odmów udzielenia koncesji – w ujęciu rocznym – wydanych z przyczyn formalnych tj.
braku wymaganej opinii o spełnieniu wymagań techniczno-organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym
Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia ... 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o udzielnie albo zmianę koncesji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia … (poz. ….)

WZÓR wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

WNIOSEK
o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a
także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

O UDZIELENIE KONCESJI*)
O ZMIANĘ KONCESJI NR …………………./………………… Z DNIA ………………………*)
I. PRZEDSIĘBIORCA
1. FIRMA PRZEDSIĘBIORCY (imię i nazwisko oraz przyjęta nazwa – w przypadku przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną)

2. NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (NR KRS) ALBO
INFORMACJA O WPISIE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (CEIDG)
NR KRS

WPIS DO CEIDG *)

3. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (o ile został nadany)

II. SIEDZIBA (adres do korespondencji w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną)
1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY

3. ULICA
NR DOMU
4. NR TELEFONU PRZEDSIĘBIORCY, NR FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

*)

Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

NR LOKALU
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III. ZAKRES I RODZAJ WNIOSKOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja)

1. WYTWARZANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWCH*⁾
UWAGI: podać rodzaje materiałów wybuchowych zgodnie z rozporządzeniem1 i według klasyfikacji ADR2

2. WYTWARZANIE BRONI*⁾

WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ RUSZNIKARSKA **⁾

UWAGI: podać rodzaje broni zgodnie z rozporządzeniem¹

3. WYTWARZANIE AMUNICJI*⁾
UWAGI: podać rodzaje amunicji zgodnie z rozporządzeniem¹

4. WYTWARZANIE WYROBÓW O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM*⁾
UWAGI: podać rodzaje wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z rozporządzeniem¹

*⁾

Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
Zaznaczyć znakiem „X” jeżeli wytwarzanie broni będzie ograniczone do działalności rusznikarskiej.
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia … w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. poz. …). Wskazać odpowiednio
rodzaje materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym poprzez podanie ustępów
bądź pozycji, pod którymi zostały wpisane do klasyfikacji, będących załącznikami do rozporządzenia.
2 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.
(Dz. U. z 2011 r. poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we
właściwy sposób.
**⁾
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5. OBRÓT MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI*⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA1**)

UWAGI: podać rodzaje materiałów wybuchowych zgodnie z rozporządzeniem1 i według klasyfikacji ADR2

6. OBRÓT BRONIĄ*⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA **)
2

UWAGI: podać rodzaje broni zgodnie z rozporządzeniem ¹

7. OBRÓT AMUNICJĄ*⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA**⁾

UWAGI: podać rodzaje amunicji zgodnie z rozporządzeniem ¹

8. OBRÓT WYROBAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM*⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA**⁾

UWAGI: podać rodzaje wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z rozporządzeniem ¹

9. OBRÓT TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB
POLICYJNYM*⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA**⁾

UWAGI: podać rodzaje technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z rozporządzeniem¹

*)

Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
Zaznaczyć znakiem „X” jeżeli działalność w zakresie obrotu będzie wykonywana bez prawa magazynowania.
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia … w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. poz. …). Wskazać odpowiednio
rodzaje materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym poprzez podanie ustępów
bądź pozycji, pod którymi zostały wpisane do klasyfikacji, będących załącznikami do rozporządzenia.
2 Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.
(Dz. U. z 2011 r. poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we
właściwy sposób.
**)
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IV. ADRESY MIEJSC WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ*⁾
JEDNO

**⁾

WIELE **⁾

PODAĆ LICZBĘ

4

WYKREŚLENIE MIEJSCA

***⁾

zza

1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY

3. ULICA
NR DOMU

NR LOKALU

4

WYKREŚLENIE MIEJSCA***)
1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY

3. ULICA
NR DOMU

NR LOKALU

V. WNIOSKOWANY OKRES NA JAKI MA BYĆ UDZIELONA KONCESJA (OD 5 DO 50 LAT)
LAT

VI. PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

lub

DATA DORĘCZENIA
KONCESJI

VII. CZY WNIOSKODAWCA UBIEGAŁ SIĘ UPRZEDNIO O KONCESJĘ
TAK*⁾

*⁾

NIE*⁾

KIEDY………….. NR SPRAWY………………………………………………

W przypadku większej liczby miejsc niż rubryk powielić stronę i wypełnić dla pozostałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.
***⁾ Zaznaczyć znakiem „X” w przypadku wniosku o wykreślenie z koncesji miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
**⁾
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VII. DANE OSOBOWE

(wpisać odpowiednio: dane dotyczące przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, członków organu
zarządzającego, prokurentów oraz pełnomocników uprawnionych do kierowania działalnością koncesjonowaną, a także będących osobami
fizycznymi wspólników, udziałowców i akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji przedsiębiorcy)*⁾

WYKREŚLENIE OSOBY**⁾
1. NAZWISKO
2. NAZWISKO RODOWE
3. PIERWSZE IMIĘ

4. DRUGIE IMIĘ

5. DATA URODZENIA

DZIEŃ

MIESIĄC

6. MIEJSCE URODZENIA

ROK

7. OBYWATELSTWO

8. NR PESEL (o ile został nadany)

9. SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO
albo SERIA I NUMER PASZPORTU lub INNEGO DOKUMENTU potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość (dotyczy osób
posiadających obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska)
PASZPORT
lub INNY DOKUMENT***⁾

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
określenie innego dokumentu

VIII. ADRES MIEJSCA STAŁEGO POBYTU (dotyczy osoby, której dane wpisano w pkt VII, z wyjątkiem przypadku wykreślenia)
1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY

3. ULICA
NR DOMU

NR LOKALU

Oświadczam, iż nie toczy się/toczy się* przeciwko mnie postępowanie w sprawie o umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe*niewłaściwe skreślić
(dotyczy osoby, której dane wpisano w pkt VII, z wyjątkiem przypadku wykreślenia)

Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem

Oświadczam, iż posiadam/nie posiadam* pełną zdolność do czynności prawnych. *niewłaściwe skreślić
(dotyczy osoby, której dane wpisano w pkt VII, jeżeli jest uprawniona do wykonywania lub kierowania działalnością koncesjonowaną,
z wyjątkiem przypadku wykreślenia)

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data
*⁾

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem

W przypadku wielu osób należy skopiować stronę 5 i wypełnić ją odrębnie dla każdej osoby.
Zaznaczyć znakiem „X” w przypadku wniosku o wykreślenie osoby z koncesji .
***⁾ Inny dokument potwierdzający obywatelstwo i tożsamość –- dotyczy osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
** ⁾
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IX. OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY ORAZ UDZIAŁOWCÓW I AKCJONARIUSZY BĘDĄCYCH
PODMIOTAMI ZBIOROWYMI
1. Oświadczam, iż nie posiadam/posiadam* (reprezentowany przez mnie podmiot:.............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ni

e posiada/ posiada)* wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz nie jest/jest* ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych1 *niewłaściwe skreślić
Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

2. Oświadczam, iż spełniam/nie spełniam* (reprezentowany przez mnie podmiot:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

spełnia/nie spełnia)* warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie ewidencji
w Systemie Rejestracji Broni2 *niewłaściwe skreślić
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Oświadczam, iż osobami uprawnionymi do wykonywania/kierowania działalnością koncesjonowaną
są:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Oświadczam, iż w stosunku do udziałowców/akcjonariuszy Spółki nie wydano/wydano* decyzji
o niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów lub akcji Spółki3 *niewłaściwe skreślić
W przypadku wydania decyzji wpisać datę i organ, który wydał decyzję oraz dane udziałowca/ akcjonariusza,
w stosunku do którego wydano decyzję: …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

1

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Nie dotyczy wniosków o udzielenie, rozszerzenie zakresu lub przedłużenie terminu ważności koncesji, w przypadku których wymagane jest
zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych KRS.
2
Dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie lub rozszerzenie zakresu koncesji o wytwarzanie lub obrót strzelecką bronią palna lub
istotnymi komponentami tej broni.
3
Dotyczy decyzji wydanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857).
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Oświadczam, iż udziałowcami/akcjonariuszami Spółki są:
udziałowiec/akcjonariusz:
wielkość udziałów/ wielkość znacznych pakietów akcji:1
1. …………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………..
5. …………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………….. ..…………………………………………………………………………………..
7. …………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………..
8. …………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………..
Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE UDZIAŁOWCA/ AKCJONARIUSZA O BRAKU TOCZĄCYCH SIĘ PRZECIWKO NIEMU POSTĘPOWAŃ
W SPRAWACH O UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO LUB UMYŚLNE PRZESTĘPSTWO SKARBOWE2

Oświadczam, iż przeciwko podmiotowi, który reprezentuję, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie toczy się/toczy się* postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe *niewłaściwe skreślić
Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Oświadczam, iż przeciwko podmiotowi, który reprezentuję, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie toczy się/toczy się* postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe *niewłaściwe skreślić
Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Oświadczam, iż przeciwko podmiotowi, który reprezentuję, tj.:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie toczy się/toczy się* postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe*niewłaściwe skreślić
Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

1

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Dotyczy znacznych pakietów akcji, o których mowa w przepisach rozdziału 4 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).
2 Dotyczy udziałowców i akcjonariuszy będących podmiotami zbiorowymi, posiadających co najmniej 20 % udziałów lub akcji przedsiębiorcy.
W przypadku większej liczby udziałowców lub akcjonariuszy niż rubryk, powielić stronę i wypełnić odrębnie dla każdego udziałowca/ akcjonariusza.
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INFORMACJA
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia ... 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. ...).

Załączniki zgodnie z wykazem*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Inne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MIEJSCOWOŚĆ

DATA:

DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

…………………………………………………………………………………
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

*Wykaz załączników:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

dokument określający formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowa spółki, albo inny
przewidziany przepisami dokument dotyczący ustanowienia działalności gospodarczej i organizacji przedsiębiorcy;
zaświadczenie o braku wpisu przedsiębiorcy w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;
opinia instytucji określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, potwierdzającą spełnienie warunków
technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej określonej
w koncesji;
zaświadczenia: komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i
urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone
odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska;
zaświadczenia o niekaralności osób i podmiotów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym za umyślne przestępstwo,
umyślne przestępstwo lub umyślne wykroczenie skarbowe;
dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną oraz osoby uprawnione
do kierowania działalnością koncesjonowaną wykształcenia co najmniej średniego;
dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną oraz osoby uprawnione
do kierowania działalnością koncesjonowaną przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania
działalnością koncesjonowaną;
orzeczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne wystawione dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz
osób uprawnionych do kierowania działalnością koncesjonowaną, stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania lub kierowania działalnością koncesjonowaną;
dowód wpłaty opłaty skarbowej odpowiednio za udzielenie lub zmianę koncesji.
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 17 ust. 10 ustawy z dnia ...
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym. Przedmiotowa materia była uprzednio regulowana przez art. 13 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.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw wewnętrznych określi,
w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji, uwzględniając w nim
konieczność zapewnienia czytelności wzoru oraz obowiązek zawarcia informacji, o których mowa
w ust. 1–3.
Projekt przewiduje określenie wzoru koncesji w załączniku.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora oceny
skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Data sporządzenia:
22 lutego 2018 r.

Źródło:
Art. 17 ust. 10 ustawy z dnia ...
o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawartego w art. 17 ust. 10 ustawy z dnia ... o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W związku z przygotowaniem nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Niezbędnym jest opracowanie nowego aktu wykonawczego w sprawie wzoru wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Projekt rozporządzenia w dużej
mierze powiela dotychczasowe rozwiązania. Główne proponowane zmiany to dostosowanie zakresu informacyjnego
formularza do zmian wprowadzonych ustawą z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym. Zmiany w tym zakresie są nieznaczne jednak wpływają na zwiększenie przejrzystości
formularza, a także wprowadzając ułatwienia polegające na możliwości umieszczania informacji, dotychczas
przedkładanych wraz z wnioskiem jako dodatkowe załączniki.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję MSWiA w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym
Przedsiębiorcy ubiegający
się o udzielenie koncesji w
zakresie wytwarzania i
obrotu bronią amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

Wielkość
1275

Źródło danych
MSWiA

Oddziaływanie
W zakresie obowiązku
dokonywania zmian w
posiadanej koncesji.

niemierzalna

-

W zakresie ubiegania się o
udzielenie koncesji.
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł, ceny
stałe z … r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe

Brak
wpływu.
Brak
wpływu.
Brak
wpływu.
Brak wpływu.
Bak wpływu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brak wpływu.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X - nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).

– 13 –
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzany wzór wniosku nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinien wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

06/03-kt

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym2)
Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia … 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) klasyfikację rodzajów obiektów magazynowych;
2) wymagania. organizacyjne i techniczne w zakresie przygotowania obiektów, w
których będą przechowywane materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i
technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3) szczegółowe wymagania dla pomieszczeń, w których będą przechowywane materiały
wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, w tym ich warunki lokalizacyjne i niezbędne zabezpieczenia
techniczne oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) załącznik A – załącznik do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej − gospodarka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu (…) pod numerem …, zgodnie z
§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597, które wdraża
postanowienia dyrektywy 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w
zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm., Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
1)
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30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. poz. 1629, z późn. zm.3)), zwanej dalej „Umową
ADR”;
2) klasy – klasy materiałów niebezpiecznych, o których mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21
czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 45);
3) podklasy – podklasy materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, o których mowa w art. 3
pkt 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego;
4) grupy zgodności – grupy, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
5) obiekt magazynowy – pomieszczenie magazynowe lub obiekt, w którym są
przechowywane są materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
§ 3. 1. Materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym przechowuje się w następujących rodzajach obiektów magazynowych:
1)

bazowym, który jest obiektem magazynowym, w którym przechowuje się materiały
wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i technologię o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym wytworzone w zakładzie wytwórczym lub przeznaczone do obrotu w
ilościach mogących stworzyć istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia
oraz środowiska naturalnego w obiekcie magazynowym i jego otoczeniu w przypadku
wybuchu lub pożaru przechowywanych wyrobów;

2) podręcznym, którym jest każde spełniające określone warunki pomieszczenie
przemysłowe, laboratoryjne, sklepowe, przysklepowe, rusznikarnia, w którym
przechowuje się materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i technologię o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzone w zakładzie wytwórczym lub
przeznaczone do obrotu w ilościach niestwarzających istotnego zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego w obiekcie magazynowym i
jego otoczeniu w przypadku wybuchu lub pożaru przechowywanych wyrobów;
3) polowym – zajmującym wydzielony i oznaczony teren lub inne doraźnie przygotowane
oraz oznaczone pomieszczenie lub obiekt.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. poz. 1481, z 2007 r. poz. 667, z 2009 r.
poz. 162, z 2011 r. poz. 641, z 2013 r. poz. 815, z 2015 r. poz. 882, z 2017 r. poz. 1119 oraz z 2018 r. poz. 135.
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2. Materiały wybuchowe znalezione podczas oczyszczania terenów, o którym mowa w
art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego, można przechowywać w magazynie bazowym, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, w przypadku konieczności zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz
środowiska naturalnego.
3. W magazynie bazowym mogą być przechowywane znalezione materiały wybuchowe
spełniające wymagania, o których mowa w ust. 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. 1. W zależności od stopnia zagrożenia podczas przechowywania materiałów
wybuchowych i amunicji oraz ze względu na ich właściwości stosuje się klasyfikację
materiałów określoną w załączniku A, obejmującą w:
1) klasie 1 – materiały niebezpieczne, zaklasyfikowane do podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6
materiałów wybuchowych i amunicji;
2) klasie 3 – roztwory odczulone nitrogliceryny, o stężeniu do 30%;
3) klasie 4.1 – materiały wybuchowe w stanie niewybuchowym, zaklasyfikowane do klasy
4.1 materiałów niebezpiecznych;
4)

klasie 9 – przedmioty ratownicze zaklasyfikowane do klasy 9 materiałów
niebezpiecznych, jeżeli zawierają materiały wybuchowe.
2. Dopuszczone do przechowania w magazynie bazowym materiały wybuchowe

znalezione podczas oczyszczania terenów zalicza się do klasy 1 materiałów niebezpiecznych
podklasy 1.1 materiałów wybuchowych.
§ 5. 1. Obiekt magazynowy, w którym przechowuje się materiały wybuchowe, broń,
amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, powinien spełniać
wymagania zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska
naturalnego w szczególności przez:
1) właściwą lokalizację, odpowiednią konstrukcję, przystosowanie, wyposażenie i
zabezpieczenie;
2) opracowanie, systematyczną aktualizację i przestrzeganie instrukcji technicznych
przechowywania przechowywanych wyrobów oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny
pracy;
3) przechowywanie wyrobów:
a) w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w karcie klasyfikacyjnej obiektu
magazynowego, o której mowa w § 9,
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b) posiadających certyfikaty klasyfikacyjne dla celów transportowych, jeżeli takie
certyfikaty są wymagane na podstawie Umowy ADR,
c) właściwie opakowanych i oznakowanych, stosownie do wymagań określonych w
Umowie ADR lub w Polskich Normach zharmonizowanych,
d) w ustalonych dla nich terminach przydatności (technicznej) do użycia zgodnie z
przeznaczeniem,
e) w sposób uporządkowany według poszczególnych rodzajów i typów, zapewniający
możliwość dokładnej kontroli stanu ilościowego,
f) stosownie do zasad pakowania razem określonych w Umowie ADR w przypadku
jednoczesnego przechowywania w obiekcie magazynowym wyrobów o różnych
grupach zgodności;
4) zapewnienie bezpośredniej ochrony obiektu magazynowego lub odpowiedniego
zabezpieczenia technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142);
5) zatrudnianie pracowników przeszkolonych do pracy w obiekcie magazynowym;
6) zapewnienie bezpiecznego transportu wewnątrzzakładowego;
7) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających ze stanowiskowych
instrukcji bezpieczeństwa pracy, a także z instrukcji technicznych przechowywania;
8)

utrzymywanie obiektu magazynowego w dobrym stanie technicznym, czystości i
porządku;

9) przechowywanie na terenie obiektu magazynowego wyłącznie narzędzi i wyposażenia
określonych w instrukcjach technicznych wyrobów;
10)

zabezpieczenie przechowywanych wyrobów przed bodźcami, które mogłyby
doprowadzić do ich wybuchu lub zapłonu, pożaru albo utraty określonych parametrów
technicznych;

11)

wykonywanie w obiekcie magazynowym prac wyłącznie związanych z jego
przeznaczeniem;

12)

układanie opakowań lub pojemników z wyrobami w taki sposób, aby nie mogły
przypadkowo przemieszczać się, przewracać, deformować pod wpływem nadmiernego
ciężaru, oraz aby można było nimi łatwo manewrować zgodnie z potrzebami.
2. Warunki lokalizacji obiektu magazynowego, w którym są przechowywane materiały

wybuchowe i amunicja, zaklasyfikowane do:
1) klasy 1 podklasy 1.1 i 1.5 oraz klas 3 i 4.1 materiałów wybuchowych, w stosunku do
innych obiektów w otoczeniu, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
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2) klasy 1 podklasy 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 materiałów wybuchowych oraz klasy 9 materiałów
niebezpiecznych, w stosunku do innych obiektów w otoczeniu, określa załącznik nr 2 do
rozporządzenia.
3. Droga dojazdowa, droga pożarowa oraz główne ciągi ruchu pieszego muszą:
1) umożliwić dojazd lub dojście niezależnie od warunków atmosferycznych;
2) przebiegać od innej strony niż strona powierzchni odciążających i powierzchni grożących
zawaleniem w razie wybuchu lub pożaru;
3) spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. poz. 1030).
4. Obiekt magazynowy powinien być przygotowany do działań ratowniczych w
zakresie:
1) dróg pożarowych;
2) rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc
jego umiejscowienia;
3) wyposażenia w wewnętrzne hydranty i ich oznakowania;
4) oznakowania dróg ewakuacyjnych;
5) oświetlenia awaryjnego.
5. Prace remontowe oraz prace związane z używaniem otwartego ognia lub mogące
doprowadzić do zapłonu albo wybuchu przechowywanych materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym prowadzi się po ich
usunięciu z obiektu magazynowego i uzyskaniu pisemnej zgody przedsiębiorcy na podjęcie
tych prac.
6. Urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne i piorunochronne oraz inne instalacje
znajdujące się w obiekcie magazynowym poddaje się kontroli przed dopuszczeniem do
eksploatacji, a następnie co najmniej raz w roku kontroluje ich stan pod względem spełnienia
wymagań właściwej Polskiej Normy zharmonizowanej, dokumentując wyniki kontroli
pisemnym protokołem przechowywanym u przedsiębiorcy.
§ 6. 1. Obiekt magazynowy wraz z przechowywanymi materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym musi być
skutecznie zabezpieczony przed kradzieżą i dostępem osób nieupoważnionych.
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2. W obiekcie magazynowym, z wyjątkiem magazynu podręcznego, o którym mowa w
załączniku nr 4 do rozporządzenia, prowadzi się książkę ewidencji osób wchodzących do tego
obiektu.
3. Książka, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę firmy przedsiębiorcy, do którego należy obiekt magazynowy;
2) adres przedsiębiorcy, o którym mowa w pkt 1;
3) przeznaczenie obiektu magazynowego;
4) numer, którym przedsiębiorca oznaczył obiekt magazynowy;
5) datę założenia książki ewidencji;
6) datę zakończenia prowadzenia książki ewidencji;
7) imiona i nazwiska oraz funkcje pełnione w przedsiębiorstwie osób upoważnionych do
wchodzenia do obiektu magazynowego;
8) datę udzielenia upoważnienia do wchodzenia do obiektu magazynowego;
9) podpis osoby udzielającej upoważnienia do wchodzenia do obiektu magazynowego.
4. W książce, o której mowa w ust. 2, zapisuje się każdorazowo:
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej wchodzącej do obiektu magazynowego;
2) datę i godzinę wejścia osoby, o której mowa w pkt 1 do obiektu magazynowego oraz
wyjścia z tego obiektu;
3) imię i nazwisko osoby nieposiadającej upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 7,
wchodzącej do obiektu magazynowego z osobą upoważnioną;
4) datę i godzinę wejścia do obiektu magazynowego oraz wyjścia z tego obiektu osoby, o
której mowa w pkt 3.
§ 7. 1. Obiekt magazynowy, o którym mowa w § 5 ust. 2, powinien być wykonany z
materiałów niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych (ewent. o klasie reakcji na ogień co
najmniej B) i spełniać wymagania dotyczące odporności pożarowej określone w §.212,
214–216, 218, 221, 225–226 oraz 228–229 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z póżn. zm.).
2. Obiekt magazynowy przeznaczony do przechowywania materiałów wybuchowych i
amunicji zaliczonych do klasy 1 podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oraz klasy 4.1 powinien być
jednokondygnacyjny, z wyłączeniem magazynów podręcznych.
§ 8. 1. Powierzchnie elementów budowlanych w obiekcie magazynowym, o którym
mowa w § 5 ust. 2, powinny być trwałe, gładkie, bez szpar i pęknięć, aby w przypadku
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rozszczelnienia opakowania z materiałem wybuchowym nie stwarzać miejsc gromadzenia się
odpadów materiałów wybuchowych, a także nie powinny stanowić źródła zanieczyszczenia
przechowywanych materiałów.
2. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane z wyrobów o
klasie reakcji na ogień co najmniej B-s1,d0.
3. Okładziny ścienne oraz stałe elementy wyposażenia obiektu magazynowego powinny
być wykonane z wyrobów o klasie reakcji na ogień co najmniej D-s1,d0.
4. Posadzki, w tym wykładziny podłogowe powinny być wykonane z wyrobów o klasie
reakcji na ogień co najmniej Cfl-s2.
5. Podłogi i stałe elementy wyposażenia powinny być wykonane w sposób
uniemożliwiający gromadzenie się ładunków elektrostatycznych zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy zharmonizowanej w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.
6. Drzwi ewakuacyjne obiektu magazynowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, powinny
otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i posiadać zamki rolkowe, działające w wyniku
pchnięcia, lub rozsuwać się na zewnątrz, z zastrzeżeniem ust. 7. Okna mające służyć za
dodatkowe wyjścia awaryjne powinny otwierać się na zewnątrz, a powstający otwór okienny
powinien mieć wymiary nie mniejsze niż 0,75 m × 0,75 m.
7. Dopuszcza się stosowanie w obiekcie magazynowym inaczej zamykanych drzwi
ewakuacyjnych lub o innym kierunku ich otwierania, o ile instrukcja BHP dotycząca prac z
materiałem wybuchowym w tym magazynie przewiduje wykonywanie prac wyłącznie przy
otwartych drzwiach.
8. Wymiary wewnętrzne obiektu magazynowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, powinny
zapewniać bezpieczne przemieszczanie opakowanych materiałów wybuchowych i amunicji
środkami transportu wewnątrzzakładowego.
9. Powierzchnia wewnętrzna obiektu magazynowego nie powinna przekraczać
dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej określonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), jak dla budynków
produkcyjnych i magazynowych, zawierających pomieszczenia zagrożone wybuchem.
§ 9. 1. Dla każdego obiektu magazynowego, o którym mowa w § 5 ust. 2, należy
prowadzić kartę kwalifikacyjną obiektu magazynowego, w którym są przechowywane
materiały wybuchowe i amunicja.
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2. Sposób prowadzenia karty kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 1, określa załącznik
nr 3 do rozporządzenia.
§ 10. Obiekt magazynowy eksploatuje się, jeżeli:
1) jest zapewnione zabezpieczenie przechowywanych materiałów wybuchowych i amunicji
przed ogrzaniem do temperatury powyżej 348 K (75 °C), chyba że przechowywanie tych
wyrobów w wyższej temperaturze jest dopuszczone w instrukcji technicznej ich
przechowywania;
2) wokół każdego obiektu jest wyznaczona i oznaczona strefa ochrony, w której nie powinny
wystąpić lub pojawiać się czynniki zwiększające ryzyko zaistnienia wybuchu lub
spalenia przechowywanych materiałów wybuchowych i amunicji;
3)

jest wyposażony w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z wymaganiami
przepisów przeciwpożarowych oraz dodatkowo w urządzenia gaśnicze określone w
karcie kwalifikacyjnej obiektu, jeżeli wynika to z właściwości i zagrożeń stwarzanych
przez przechowywane materiały wybuchowe i amunicję;

4) przechowywane materiały wybuchowe i amunicję są zabezpieczone przed:
a)

zachodzeniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ich przechowywania i używania,

b) wodą gruntową i opadami atmosferycznymi;
5) posiada sprawny system wentylacji pomieszczeń, określony w karcie kwalifikacyjnej
obiektu;
6)

posiada sprawną instalację piorunochronną, spełniającą wymagania Polskich Norm
zharmonizowanych dotyczących ochrony odgromowej dla obiektów zagrożonych
wybuchem;

7) zainstalowane urządzenia i instalacje elektryczne odpowiadają wymaganiom Polskich
Norm zharmonizowanych;
8)

jest wyposażony w instalację grzewczą, której temperatura elementów i przewodów
grzewczych jest co najmniej o 50°C niższa od temperatury rozkładu materiału
wybuchowego, jednak nie wyższa niż 393 K (120°C), jeżeli wyposażenie w taką
instalację jest konieczne ze względu na właściwości przechowywanych materiałów
wybuchowych i amunicji;

9)

wewnątrz pomieszczenia magazynowego są umieszczone czytelne, trwałe i dobrze
widoczne napisy określające:
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a) klasy lub podklasy i grupy zgodności przechowywanych materiałów wybuchowych i
amunicji,
b) dopuszczalną ilość przechowywanych wyrobów,
c) dopuszczalną liczbę pracowników, którzy mogą jednocześnie przebywać w obiekcie
magazynowym.
§ 11. 1.W jednym obiekcie magazynowym nie przechowuje się, z zastrzeżeniem ust.
2–4, materiałów wybuchowych i amunicji zaklasyfikowanych do:
1) różnych grup zgodności klasy 1 materiałów wybuchowych;
2) klasy 1 materiałów wybuchowych z materiałami wybuchowymi zaklasyfikowanymi do
klasy 3, 4.1 i 9.
2. Materiały wybuchowe i amunicja należące do grup zgodności C, D, E, G i S mogą
być przechowywane razem.
3. Dopuszcza się jednoczesne przechowywanie w tym samym obiekcie magazynowym
materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do grup zgodności A lub B oraz materiałów
wybuchowych zaliczonych do pozostałych grup zgodności, pod warunkiem przeznaczenia do
przechowywania materiałów wybuchowych należących do grupy zgodności A lub B
oddzielnego pomieszczenia zamkniętego i skonstruowanego w sposób uniemożliwiający
przeniesienie detonacji z tego pomieszczenia na pozostałe pomieszczenia obiektu
magazynowego.
4. W magazynie podręcznym materiały wybuchowe należące do grupy zgodności A lub
B mogą być przechowywane w tym samym pomieszczeniu magazynowym z materiałami
wybuchowymi zaliczonymi do pozostałych grup zgodności, pod warunkiem umieszczenia ich
w skrzyni, szafie lub specjalnym pojemniku, wykonanych z metalu, zamykanych oraz
skonstruowanych w sposób uniemożliwiający przeniesienie detonacji z wnętrza skrzyni, szafy
lub pojemnika na inne materiały wybuchowe znajdujące się w pomieszczeniu.
§ 12. W magazynie polowym, w miejscach specjalnie wydzielonych, zabezpieczonych i
chronionych, przechowuje się broń, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym w ilości lub rozmiarach uniemożliwiających ich przechowywanie w zamkniętym
obiekcie magazynowym.
§ 13. Warunki przechowywania broni oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym powinny uwzględniać wymagania określone przez ich producenta.
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§ 14. 1. W pomieszczeniu lub wydzielonej części pomieszczenia, w którym jest
prowadzony obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, nie prowadzi się innej działalności gospodarczej.
2. Wymagania dotyczące lokalizacji, niezbędnych warunków technicznych i
zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do magazynu podręcznego, w którym
jest prowadzona sprzedaż broni i amunicji, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 15.Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w
sprawie pomieszczeń magazynowych i

obiektów do przechowywania materiałów

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. poz. 1451).
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

w porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii
z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1
WARUNKI LOKALIZACJI OBIEKTU MAGAZYNOWEGO, W KTÓRYM SĄ
PRZECHOWYWANE MATERIAŁY WYBUCHOWE I AMUNICJA,
ZAKLASYFIKOWANE DO KLASY 1 PODKLASY 1.1 I 1.5 ORAZ DO KLAS 3 I 4.1.
I. Magazyn bazowy
1.

Magazyn bazowy może być lokalizowany wyłącznie w wolno stojącym obiekcie
przeznaczonym wyłącznie do przechowywania materiałów wybuchowych i amunicji, w
bezpiecznych odległościach od innych obiektów usytuowanych w ich otoczeniu.
Minimalną dopuszczalną odległością (Ld) od zagrażającego wybuchem magazynu
bazowego w stosunku do innych obiektów w otoczeniu jest taka odległość, przy której
nadciśnienie fali uderzeniowej (Pf) powstającej przy wybuchu zgromadzonych w
magazynie materiałów wybuchowych i amunicji o masie (M) nie przekracza wartości
dopuszczalnych dla tych obiektów, określonych liczbowo w pkt 14 w tabeli 1.

2.

Minimalne dopuszczalne odległości, o których mowa w pkt 1, określa się z
uwzględnieniem:
1) masy netto magazynowanego ładunku materiałów wybuchowych i amunicji oraz
zdolności do generowania fali uderzeniowej w przypadku ich wybuchu;
2) konstrukcji obiektu magazynowego oraz obecności lub braku obwałowań;
3) ewentualnych uwarunkowań propagacji fali uderzeniowej

wokół obiektu

magazynowego;
4) wrażliwości materiałów wybuchowych i amunicji znajdujących się w zagrożonym
obiekcie, w stosunku do którego jest wyznaczana bezpieczna odległość;
5) zastosowanych dodatkowych zabezpieczeń obiektu magazynowego i pobliskich
obiektów.
3. Zdolność danego materiału wybuchowego i amunicji do generowania fali uderzeniowej, o
której mowa w ust. 2 pkt 1, określa się porównawczo w stosunku do wzorcowego
materiału wybuchowego (krystalicznego heksogenu) za pomocą współczynnika
zagrożenia (RZ).
Współczynnik RZ wyznacza się doświadczalnie w drodze badań modelowych lub
oblicza według wzoru:
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Rz = 4,71 x 10-4 x (Q x V)0,5
– gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Q – ciepło wybuchu danego materiału wybuchowego w kJ/kg,
V – objętość właściwą produktów wybuchu danego materiału wybuchowego w dm3/kg.
4. Wrażliwość materiału wybuchowego, o której mowa w ust. 2 pkt 4, określa współczynnik
wrażliwości (Rw) obliczany według wzoru:
Rw = (RM x RT)0,5
– gdzie poszczególne symbole oznaczają:
RM – współczynnik wrażliwości mechanicznej danego materiału wybuchowego,
RT – współczynnik wrażliwości termicznej danego materiału wybuchowego.
5. Współczynniki RM i R, o których mowa w pkt 4, oblicza się według wzorów:
1) RM = 0,076 x (St x Si)0,5
– gdzie poszczególne symbole oznaczają:
St – dolną granicę wrażliwości na tarcie danego materiału wybuchowego wyrażoną w
niutonach (N), oznaczoną według Polskiej Normy zharmonizowanej,
Si – dolną granicę na uderzenie danego materiału wybuchowego wyrażoną w
dżulach (J), oznaczoną według Polskiej Normy zharmonizowanej;
2) RM = 39,02 x log TR/373
– gdzie TR oznacza temperaturę rozkładu danego materiału wybuchowego wyrażoną w
Kelwinach (K), oznaczoną według Polskiej Normy zharmonizowanej.
6. Do obliczenia współczynnika RW zgodnie z pkt 4 i 5 dodatkowo stosuje się następujące
zasady:
1)

jeżeli materiał wybuchowy ma współczynnik wrażliwości mechanicznej (RM)
mniejszy lub równy 1, współczynnik wrażliwości oprócz wartości liczbowej
otrzymuje znak „M”;

2) jeżeli materiał wybuchowy charakteryzuje się wrażliwością na uderzenie wyższą od
50 J i jednocześnie wrażliwością na tarcie wyższą od 353 N, do obliczenia
współczynnika wrażliwości mechanicznej według wzoru, o którym mowa w ust. 5
pkt 1, przyjmuje się wartości Si = 50 J i St = 353 N;
3)

jeżeli materiał wybuchowy nie ulega rozkładowi podczas ogrzewania do
temperatury 673 K, do obliczania współczynnika wrażliwości termicznej według
wzoru, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przyjmuje się wartość TR = 673 K.
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7. Równoważnik heksogenowy (G), wyrażony w kilogramach (kg), wzorcowego heksogenu
magazynowanego ładunku zdolnego do generowania przy wybuchu fali uderzeniowej
wyznacza się doświadczalnie, w drodze badań modelowych, lub określa według wzoru:
G = RZ x M
– gdzie M oznacza masę netto materiału wybuchowego przechowywanego w
magazynie, w kg.
W przypadku magazynowania w obiekcie kilku różnych materiałów wybuchowych, do
obliczeń według wzoru, o którym mowa w ust. 8, przyjmuje się sumę równoważników
heksogenowych ich ładunków.
8. Nadciśnienie fali uderzeniowej (Pf) w kilopaskalach (kPa) jako funkcję odległości czoła
fali (L) od miejsca ewentualnego wybuchu oraz równoważnika heksogenowego
magazynowanego ładunku (G) określa się według wzoru:
Rf = 980 x (L x G-1/3)-1,89
lub wyznacza się doświadczalnie, przeprowadzając badania modelowe.
9.

W przypadku łącznego magazynowania materiałów wybuchowych zaliczonych do
podklasy 1.1 lub 1.5 z innymi materiałami wybuchowymi, przy wyznaczaniu
minimalnych dopuszczalnych odległości (Ld), o których mowa w ust. 1, uwzględnia się
sumę równoważników heksogenowych magazynowanych ładunków.

10.

Magazyn,

w

którym

jest

przechowywany

materiał

wybuchowy

w

stanie

niewybuchowym, zaklasyfikowany do klasy 3 lub 4.1 materiałów niebezpiecznych,
może być uznawany jako niestwarzający zagrożenia z powodu generowania fali
uderzeniowej, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1) lokalizacja i konstrukcja magazynu wykluczają możliwość przeniesienia detonacji
na przechowywany materiał wybuchowy w przypadku wybuchu materiału
wybuchowego przechowywanego w sąsiednim obiekcie;
2)

w czasie magazynowania przestrzegane są specjalne warunki bezpieczeństwa
określone przez przedsiębiorcę, uniemożliwiające wybuch przechowywanego
materiału wybuchowego w przypadku pożaru w obiekcie magazynowym.

11. Materiały wybuchowe znalezione podczas oczyszczania terenu, o których mowa w § 3
ust. 2 rozporządzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w wydzielonym
obwałowanym obiekcie, pod warunkiem że:
1) nie mają uszkodzeń mechanicznych, takich jak uszkodzenia lub ślady świadczące o
przejściu przez lufę;
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2) nie są skorodowane w wyniku kontaktu z glebą, wodą oraz czynnikami
atmosferycznymi;
3) są przechowywane w opakowaniach transportowych, odpowiadających wymaganiom
dla opakowań materiałów wybuchowych określonym w Umowie ADR
12. Obiekty magazynów bazowych dzieli się na:
1) nieobwałowane;
2) obwałowane.
13. Na równi z obiektem magazynu bazowego obwałowanego traktuje się obiekt:
1) osłonięty murami lub innymi osłonami, w tym wynikającymi z ukształtowania
terenu, o podobnej skuteczności;
2) o elementach konstrukcyjnych, które zapewniają zlokalizowanie skutków
ewentualnego wybuchu magazynowanego ładunku w obrębie tego obiektu, w tym
zabezpieczają przed przeniesieniem detonacji na materiały wybuchowe znajdujące
się w sąsiednich pomieszczeniach lub obiektach, jeżeli są osłonięte odpowiednimi
osłonami od strony przegród odciążających.
14. Dopuszczalne wielkości nadciśnienia fali uderzeniowej (Pf) dla różnych obiektów, w
stosunku do których jest wyznaczana bezpieczna odległość od magazynu bazowego,
określa tabela 1.
Tabela 1. Dopuszczalne wielkości nadciśnienia fali uderzeniowej dla różnych obiektów
Lp.

Rodzaj zagrożonego obiektu, w stosunku do którego jest wyznaczana
bezpieczna odległość

1

2
Magazyn materiałów i przedmiotów wybuchowych w opakowaniach
transportowych, budynek produkcyjny bez stałej obsady
Budynek do produkcji materiałów wybuchowych typu bunkrowego ze
stałą obsadą i obiekt towarzyszący oraz magazyn półfabrykatów
Budynek produkcyjny inny niż wymieniony w lp. 1 i 2, w tym obiekty do
produkcji materiałów wybuchowych, obiekt o przeznaczeniu higienicznosanitarnym, laboratoryjny, pomocniczy, droga dojazdowa do zakładu,
ogrodzenie zewnętrzne zakładów, lokalna droga poza obszarem
zabudowanym, napowietrzna linia wysokiego napięcia
Obiekt niewymieniony w lp. 1-3, w tym:
1) obszar zabudowy rozproszonej,
2) obszar zabudowy zwartej
3) autostrada i droga o dużym natężeniu ruchu
4) obiekt pozostały, tj. niebędący obszarem zabudowy zwartej lub
rozproszonej, autostradą i drogą o dużym natężeniu ruchu
Obiekt użyteczności publicznej, w którym gromadzi się duża liczba ludzi,
taki jak: miejsce kultu, szpital, placówka oświatowo-wychowawcza, plac i
hala targowa, obiekt rekreacyjno-sportowy itp.

1.
2.

3.

4.

5.

Dopuszczalna
wielkość
nadciśnienia fali
uderzeniowej (Pf)
3
80 kPa
60 kPa

35 kPa

5 kPa
3 kPa
3 kP
5 kPa
1 kPa
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15.

Minimalną dopuszczalną odległość, w metrach (Ld), od nieobwałowanego obiektu
magazynu bazowego do innych zagrożonych obiektów określa się według wzoru:
Ld = 38,25 x Pf-0,529 x G1/3
lub wyznacza się doświadczalnie, przeprowadzając badania modelowe, uwzględniając
kryteria określone w tabeli 1.

16. Minimalną dopuszczalną odległość (Ld), wyrażoną w metrach (m), od obwałowanego
obiektu magazynowego do innego zagrożonego obiektu określa się według wzorów:
1) przy odległości od 10 m do 80 m:
Ld = 14,96 x Pf-0,629 x G0,396
2) przy odległości od 80 m do 500 m:
Ld = 3,693 x Pf-1 x G0,63 + 27,1
3) przy odległości powyżej 500 m przy odległości powyżej 500 m według wzoru
określonego w ust. 15 lub wyznacza doświadczalnie, przeprowadzając badania modelowe,
uwzględniając kryteria określone w tabeli 1.
17.

Za odległość między magazynem i wymienionymi w

tabeli 1 w wierszach 1–4

zagrożonymi obiektami przyjmuje się najmniejszą odległość między ścianami
budynków lub między ścianą magazynu a poboczem drogi.
18. Dla zagrożonych obiektów wymienionych w tabeli 1 w wierszach 1–3, w których
znajdują się materiały wybuchowe o współczynniku wrażliwości (RW) nie większym
niż 2 lub nie większym niż 5 ze znakiem „M”, minimalna dopuszczalna odległość od
magazynu powodującego zagrożenie wynosi:
1) co najmniej 20 m, jeżeli równoważnik heksogenowy magazynowanego ładunku (G)
wynosi nie mniej niż 10 kg i nie więcej niż 1000 kg;
2) co najmniej 60 m, jeżeli równoważnik heksogenowy magazynowanego ładunku (G)
wynosi ponad 1000 kg, lecz nie więcej niż 5000 kg;
3) odległość obliczoną według wzorów podanych w ust. 15 i 16, jeżeli równoważnik
heksogenowy magazynowanego ładunku (G) wynosi ponad 5000 kg.
19.

W przypadku gdy obiekty, o których mowa w tabeli 1 w wierszach 1–3, są
obwałowane, z uwzględnieniem ust. 13 pkt 1, obliczoną w stosunku do tych obiektów
minimalną dopuszczalną odległość można zmniejszyć o 30%.

20.

W

przypadku

magazynowania

materiałów

wybuchowych

w

wydzielonych

pomieszczeniach (komorach) obiektu magazynowego, między którymi nie może
nastąpić przeniesienie detonacji, minimalną dopuszczalną odległość oblicza się dla
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pomieszczenia, w którym znajduje się ładunek o największym równoważniku
heksogenowym (G).
21. W przypadku gdy w wyniku wybuchu w magazynie bazowym jest możliwy rozrzut
ciężkich odłamków, minimalna dopuszczalna odległość tego magazynu w stosunku do
obiektów wymienionych w tabeli 1 w wierszach 1–3 wynosi co najmniej 180 m, w
odniesieniu do obiektów wymienionych w wierszu 4 – co najmniej 275 m, a w
odniesieniu do obiektów wymienionych w wierszu 5 – co najmniej 400 m.
22. W przypadku, gdy w magazynie bazowym przeznaczonym do przechowywania
materiałów wybuchowych zakwalifikowanych do klasy 1 podklasy 1.1 i 1.5 oraz do
klasy 3 i 4.1. przechowywane są materiały w ilościach mniejszych lub równych od
podanych w Tabeli 2, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2 części II dotyczącej
magazynów podręcznych, nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych
odległości.
II. Magazyn podręczny
1.

W magazynie podręcznym mogą być przechowywane materiały wybuchowe oraz
amunicja zaklasyfikowane do klasy 1 podklasy 1.1 i 1.5 oraz klasy 3 i 4.1 w ilościach
netto nieprzekraczających wielkości podanych w tabeli 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
Tabela 2. Ilości materiałów wybuchowych netto dopuszczone do przechowywania w
magazynie podręcznym

2.

Podklasa lub
klasa zagrożenia
1.1
1.1
1.1
1.1 i 1.5

Grupa
zgodności
A
B
C
D

1.1

E, F, J, L

1.1
3. i 4.1

G

W

przypadku

pomieszczeniach

Dopuszczalna masa netto materiału wybuchowego
oraz dodatkowe uwarunkowania
1 kg
1 kg
25 kg
5 kg
w ilościach uzasadnionych z punktu widzenia bezpieczeństwa
magazynu, stosownie do zapisu w karcie oceny materiału
wybuchowego pod względem bezpieczeństwa
25 kg
25 kg

magazynowania
lub

komorach

materiałów
magazynu

wybuchowych
podręcznego,

w
których

wydzielonych
konstrukcja

zabezpiecza przed przeniesieniem się detonacji pomiędzy tymi pomieszczeniami lub
komorami, w magazynie podręcznym można przechowywać nie więcej niż
czterokrotność ilości dopuszczalnej masy netto materiału wybuchowego wskazanej w
tabeli 2.
3. Magazyn podręczny, o którym mowa w ust. 1, powinien spełniać następujące wymagania:
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1) być zlokalizowany wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu bez stałej obsady w
budynku laboratoryjnym, budynku użytkowanym na cele przemysłowe, budynku
handlowym lub jego części wydzielonej na cele handlowe lub w odrębnym obiekcie
bez stałej obsady;
2) elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposażenie magazynu, jego komór lub
poszczególnych pomieszczeń muszą w istotny sposób lokalizować i ograniczać
skutki ewentualnego zapłonu lub wybuchu przechowywanego niebezpiecznego
towaru na otoczenie;
3)

posiadać powierzchnie odciążające oraz osłony przed tymi powierzchniami,
ograniczające rozrzut odłamków, wyrzut produktów gazowych spalania i
oddziaływanie fali uderzeniowej

4)

być wydzielony ścianami wewnętrznymi i stropami o klasie odporności ogniowej
odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie
odporności ogniowej co najmniej EI 30.

4.

Magazynu podręcznego, o którym mowa w ust. 1, nie lokalizuje się w budynkach
mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku magazynów podręcznych, w których
przechowywany jest wyłącznie proch czarny w ilości do 5 kg netto.
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Załącznik nr 2
WARUNKI LOKALIZACJI OBIEKTU MAGAZYNOWEGO, W KTÓRYM SĄ
PRZECHOWYWANE MATERIAŁY WYBUCHOWE I AMUNICJA,
ZAKLASYFIKOWANE DO KLASY 1 PODKLASY 1.2, 1.3, 1.4 1.6 ORAZ KLASY 9
I. Magazyn bazowy
1. Minimalne dopuszczalne odległości (Ld) od magazynu bazowego w stosunku do innych
obiektów znajdujących się w pobliżu, z zastrzeżeniem pkt 2, wyznacza się lub oblicza z
uwzględnieniem

masy

netto

materiału

wybuchowego

(G),

zawartego

w

magazynowanych materiałach i przedmiotach wybuchowych, zgodnie z kryteriami
określonymi w tabeli 1.
Tabela 1. Kryteria lokalizacji magazynu bazowego nieobwałowanego w stosunku do innych
obiektów wymienionych w tabeli
Podklasa
magazynowanego
materiału
wybuchowego

1.2

1.2

Dodatkowe
warunki

przy
wybuchu nie
tworzą się
ciężkie
odłamki
przy
wybuchu
mogą
tworzyć się
ciężkie
odłamki

1.3

ładunki do 1
000 kg

1.3

ładunki
ponad 1 000
kg

1.4 i 1.6
1.4 i 1.6

ładunki do
1000 kg
ładunki
ponad 1 000
kg

Magazyn
i obiekt
produkcyjny
zawierający
materiał
wybuchowy

Obiekt
produkcyjny
niezawierający materiału
wybuchowego

min. 90 m

min. 90 m

min. 135 m

min. 135 m

Droga
dojazdowa i
droga
lokalna

Ld = 39
× G1/6

Ld = 51
× G1/6
min. 90 m

Autostrada
i droga o
dużym
natężeniu
ruchu

Obszar
zamieszkały

Ld = 58 × G1/6

Ld = 76 × G1/6
min. 135 m

nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości,
muszą być jednak zachowane środki bezpieczeństwa, aby nie zachodziło
oddziaływanie na zewnątrz obiektu lub zachodziło tylko w wybranym
kierunku
Ld = 3,2

Ld = 6,4

Ld = 4,3

× G1/3
min. 40 m

× G1/3
min. 60 m

× G1/3
min. 40 m

Ld = 6,4 × G1/3
min. 60 m

nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości
min. 10 m

min. 10 m

min. 15 m

min. 15 m

min. 15 m
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2.

Przy ustalaniu lokalizacji magazynu bazowego przeznaczonego do przechowywania
materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do klasy 1 podklasy 1.4S oraz klasy 9 nie
jest wymagane wyznaczanie minimalnych bezpiecznych odległości a magazyny te mogą
być lokalizowane również w wydzielonej na cele przemysłowe lub handlowe częściach
budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych.

3. W przypadku przechowywania materiałów wybuchowych i amunicji w obwałowanym
obiekcie magazynu bazowego, minimalne odległości, wyznaczone stosownie do ust. 1,
można zmniejszyć o 30%. Jeżeli obiekt zagrożony, w stosunku do którego wyznaczana
jest bezpieczna odległość, jest obwałowany, osłonięty dodatkowymi murami lub innymi
osłonami, w tym wynikającymi z ukształtowania terenu, obliczoną bezpieczną odległość
można zmniejszyć o 50%.
4.

W przypadku magazynowania materiałów wybuchowych i amunicji w wydzielonych
komorach lub pomieszczeniach obiektu magazynowego, między którymi nie może
nastąpić przeniesienie detonacji lub spalania, przy obliczaniu bezpiecznej odległości
zgodnie z ust. 1 bierze się pod uwagę to pomieszczenie (komorę), które wymaga
większej odległości.
II. Magazyn podręczny

1. Materiały wybuchowe i amunicja zaliczone do klasy 1 podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 mogą
być przechowywane w magazynie podręcznym w ilości podanej w tabeli 2.
Tabela 2. Ilości materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do klasy 1 podklasy 1.2, 1.3,
1.4 i 1.6 dopuszczone do przechowywania w magazynie podręcznym
Podklasa
zagrożenia
1.2
1.2
1.2
1.2

Grupa
zgodności
B
c
D
G

1.2
1.3
1.4

E, F,H, J, L
H, J, L
E, F, L

1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.6

C
G
B
C
D
G
S
N

Dopuszczalna ilość materiału wybuchowego i amunicji
oraz dodatkowe uwarunkowania
1 kg netto
40 kg brutto
5 kg netto
50 kg brutto
w ilościach uzasadnionych z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi,
mienia i środowiska naturalnego w magazynie podręcznym,
stosownie do zapisu w karcie oceny materiału wybuchowego pod
względem bezpieczeństwa
40 kg brutto
80 kg brutto
1 kg netto
50 kg brutto
50 kg brutto
100 kg brutto
100 kg netto
100 kg brutto
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2. Magazyn podręczny, z zastrzeżeniem ust. 3, powinien spełniać następujące wymagania:
1)

być zlokalizowany wyłącznie w wydzielonym pomieszczeniu lub w odrębnym
obiekcie bez stałej obsady, w budynku innym niż obiekt magazynowy;

2) elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposażenie magazynu muszą w istotny
sposób ograniczać skutki ewentualnego zapłonu lub wybuchu dla otoczenia;
3)

posiadać powierzchnie odciążające oraz osłony przed tymi powierzchniami,
uniemożliwiające rozrzut odłamków.

3. Magazyn podręczny przeznaczony do prowadzenia sprzedaży broni i amunicji może być
zlokalizowany w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia
działalności handlowej, jeżeli spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 do
rozporządzenia.
4. Magazyn podręczny materiałów wybuchowych zaklasyfikowanych do klasy 9 materiałów
niebezpiecznych może być lokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
użytkowanym na cele przemysłowe lub w odrębnym obiekcie bez stałej obsady.
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Załącznik nr 3
SPOSÓB PROWADZENIA KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU
MAGAZYNOWEGO, W KTÓRYM SĄ PRZECHOWYWANE MATERIAŁY
WYBUCHOWE I AMUNICJA.
1. Kartę kwalifikacyjną obiektu magazynowego, w którym są przechowywane materiały
wybuchowe i amunicja, zwaną dalej „kartą kwalifikacyjną”, należy prowadzić dla
każdego obiektu magazynowego zagrożonego wybuchem lub spaleniem materiału
wybuchowego.
2. Kartę kwalifikacyjną sporządza powoływany przez pracodawcę zespół specjalistów
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane, kwalifikacje w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Zatwierdzona przez pracodawcę karta kwalifikacyjna stanowi załącznik do książki obiektu
budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.).
4. W karcie kwalifikacyjnej umieszcza się:
1) informacje:
a) identyfikujące obiekt, w tym jego nazwę, numer, przynależność do jednostki
organizacyjnej zakładu oraz adres,
b) o przeznaczeniu obiektu i poszczególnych pomieszczeń w obiekcie,
c) o zaliczeniu obiektu i jego pomieszczeń do kategorii zagrożeń MW1 lub MW2,
określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałami
wybuchowymi, w tym wyrobami pirotechnicznymi,
d) o zaliczeniu obiektu z tytułu prognozowanego zniszczenia w przypadku
wybuchu lub spalenia materiału wybuchowego do klas UZ lub MDO,
określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy
produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałami
wybuchowymi, w tym wyrobami pirotechnicznymi,
e) o występowaniu w obiekcie lub jego pomieszczeniach zagrożenia wybuchem
mieszanin substancji palnych z powietrzem oraz wyznaczeniu związanych z
tym stref zagrożeń wybuchem, wyznaczonych zgodnie z obowiązującymi
przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
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f) o dopuszczalnej ilości przechowywanych materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także
materiałów znalezionych podczas oczyszczania terenów,
g) o dopuszczalnej liczbie osób, które jednocześnie mogą przebywać w obiekcie,
z podziałem na pomieszczenia pracy stałej lub dorywczej,
h) o zasięgu strefy ochrony obiektu, o której mowa w przepisach dotyczących
bezpieczeństwa

i

higieny

pracy

przy

produkcji,

transporcie

wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałami wybuchowymi, w tym
wyrobami pirotechnicznymi, oraz o sposobie jej oznaczenia w terenie,
i) o minimalnych dopuszczalnych odległościach obiektu magazynowego od
innych obiektów usytuowanych w ich otoczeniu, wyznaczonych według zasad
określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2)

schematyczny rysunek obiektu z zaznaczeniem w szczególności: podziału na
pomieszczenia, usytuowania dróg dojazdowych, pożarowych i głównych ciągów
ruchu

pieszego,

instalacji

technologicznych,

obwałowań,

powierzchni

odciążających, osłon, sztolni;
3) wymagania w stosunku do:
a) konstrukcji obiektu, w szczególności:
 typu konstrukcji obiektu,
 obwałowań, osłon, sztolni,
 przegród odciążających,
 rodzaju okien, drzwi, dopuszczalnych rodzajów szyb okiennych,
 rodzaju wykończenia ścian, podłóg,
b) instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych,
oświetleniowych oraz energetycznych,
c) urządzeń

elektrycznych,

osprzętu

i

instalacji

elektrycznych

w

pomieszczeniach,
d) rodzaju i temperatury mediów ogrzewających, chłodzących, stosowanych na
terenie obiektu,
e) stałych urządzeń gaśniczych oraz innych urządzeń przeciwpożarowych,
lokalizacji punktów sygnalizacji oraz uruchamiania tych urządzeń;
4) inne wymagania w miarę potrzeb wynikających ze specyfiki obiektu i rodzaju
przechowywanego materiału wybuchowego i amunicji.

– 23 –
5. Do karty kwalifikacyjnej należy dołączyć aktualne karty oceny pod względem
bezpieczeństwa

wszystkich

przechowywanych

w

obiekcie

materiałów

wybuchowych, określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałami
wybuchowymi, w tym wyrobami pirotechnicznymi.
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Załącznik nr 4
WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI, NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW
TECHNICZNYCH I ZABEZPIECZEŃ PRZED DOSTĘPEM OSÓB
NIEUPRAWNIONYCH DO MAGAZYNU PODRĘCZNEGO, W KTÓRYM JEST
PROWADZONA SPRZEDAŻ BRONI I AMUNICJI
1. Magazyn podręczny, w którym jest prowadzona sprzedaż broni i amunicji, powinien być
zlokalizowany wyłącznie w budynku, w pomieszczeniu murowanym o ścianach
grubości co najmniej 25 cm, wykonanych z cegły pełnej na zaprawie cementowowapiennej i stropach podobnej wytrzymałości. Dopuszcza się stosowanie ścian
wykonanych z innych materiałów o podobnej wytrzymałości.
2. Obiekt magazynowy powinien mieć:
1) zabezpieczenie okien szybami o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie
lub zamontowanymi trwale kratami stalowymi (wewnętrznymi lub zewnętrznymi)
wykonanymi z prętów stalowych o średnicy co najmniej 16 mm o oczku 15 cm ×
15 cm, uniemożliwiającymi dostęp osobom nieuprawnionym do magazynu; kraty
mogą być zastąpione żaluzjami stalowymi wykonanymi z profili pełnych z blachy o
grubości co najmniej 1,25 mm;
2)

drzwi antywłamaniowe co najmniej w klasie RC-4 według Polskiej Normy,
posiadające certyfikat, lub inne drzwi, zabezpieczone kratami albo żaluzjami
określonymi w pkt 1;

3) jedno wejście – w przypadku pomieszczeń lub wydzielonej części pomieszczeń, w
których jest prowadzony obrót bronią.
3. W magazynie podręcznym dopuszcza się przechowywanie:
1) prochu czarnego i spłonek kapsułkowych w ilościach określonych w załączniku nr 1
do rozporządzenia w tabeli 2 lub w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli 2;
2) prochu czarnego, spłonek kapsułkowych i amunicji, pod warunkiem wykorzystania
w tym celu metalowych szaf lub metalowych skrzyń;
3) broni i amunicji w metalowych szafach lub metalowych skrzyniach;
4) broni i amunicji w gablotach szklanych.
4) Przedsiębiorca przez odpowiednie wyposażenie techniczne oraz właściwą organizacje
pracy zabezpiecza magazynowane wyroby w czasie sprzedaży.
5) Zabrania się prowadzenia sprzedaży broni i amunicji przechowywanych w magazynie
podręcznym w systemie samoobsługowym.
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną projektu rozporządzenia stanowi art. 33 ust. 4 ustawy z dnia … 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. …), zwanej dalej „ustawą”.
Zgodnie z art. 33 ust. 1–2 materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologię
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wytworzoną albo przechowywaną w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej przechowuje się w odpowiednio usytuowanych,
skonstruowanych, wyposażonych i zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych
pomieszczeniach, w warunkach zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia
oraz środowiska. W związku z tym minister właściwy do spraw gospodarki został
zobowiązany do określenia – w drodze rozporządzenia przygotowanego w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej
i po zasięgnięciu opinii Szefa ABW – klasyfikacji rodzajów obiektów magazynowych,
wymagań organizacyjnych i technicznych w zakresie przygotowania obiektów a także
szczegółowych wymagań dla pomieszczeń, w których będą przechowywane ww. wyroby.
Projektowane

rozporządzenie

zastąpi

rozporządzenie

Ministra

Gospodarki

z dnia 27 października 2010 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów
do przechowywania

materiałów

wybuchowych,

broni,

amunicji

oraz

wyrobów

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1451).
Zmiany w ww. rozporządzeniu związane są z potrzebą:
a) uporządkowania struktury rozporządzenia, w tym zwłaszcza przeniesienia przepisów
określających klasyfikację rodzajów magazynów, znajdujących się obecnie w środkowej
części aktu do jego części początkowej,
b) weryfikacji stosowanej terminologii, w tym w odniesieniu do pojęcia materiałów
wybuchowych (np. w obowiązującym § 4 ust. 1 i w wielu miejscach w załącznikach
mowa jest o materiałach wybuchowych i wyrobach wypełnionych materiałem
wybuchowym, podczas w tytule rozporządzenia i tytułach załączników mowa jest wprost
o materiałach wybuchowych i amunicji), a także specjalistycznych pojęć związanych
z ochroną przeciwpożarową oraz konstrukcją, lokalizacją i eksploatacją obiektów
magazynowych,
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c) doprecyzowania niektórych przepisów, w tym na przykład pojęcia magazynu polowego,
który przecież może być utworzony nie tylko na wydzielonym i oznaczonym terenie,
ale także w doraźnie przygotowanym i oznaczonym pomieszczeniu lub obiekcie,
d) uzupełnienia obowiązujących regulacji o przepisy dotyczące łącznego przechowywania
w magazynie wyrobów niebezpiecznych zaliczanych do różnych grup zgodności, a także
o zakaz prowadzenia sprzedaży broni i amunicji w systemie samoobsługowym,
e) uaktualnienia wymagań wobec konstrukcji i zasad eksploatacji obiektów i pomieszczeń
magazynowych, w tym w związku ze zmianami w zakresie klasyfikacji wyrobów
budowlanych określonej w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/364
z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na
podstawie rozporządzenia PEiR (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 68 15.03.2016, str. 4),
f) uwzględnienia doświadczeń zebranych w toku funkcjonowania przepisów rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. i ich wpływu na działalność
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym
zwłaszcza małych firm i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się obrotem ww. wyrobami.
W szczególności w tym kontekście zaproponowano dopuszczenie:


umiejscawiania magazynów podręcznych, w których przechowywane będą
materiały wybuchowe i amunicja zaliczane do klasy 1 podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5
oraz klasy 4.1 w budynku innym niż jednokondygnacyjny,

 stosowania w obiekcie magazynowym drzwi, które będą zamykane do wewnątrz
i wyposażone w inny niż rolkowy zamek, o ile instrukcja BHP przewiduje, iż prace
w takim magazynie będą mogły być prowadzone wyłącznie przy otwartych
drzwiach,
 przechowywania w magazynie podręcznym w tym samym pomieszczeniu
magazynowym materiałów wybuchowych należących do grupy zgodności A lub B
z materiałami zaliczanymi do pozostałych grup zgodności, nie tylko w metalowej
i zamykanej skrzyni lub szafie, jak przewidują to obecne przepisy, ale także
w innym zamkniętym urządzeniu (specjalistycznym pojemniku), pod warunkiem,
że jego konstrukcja uniemożliwia przeniesienie detonacji z wnętrza tego urządzenia
na inne materiały znajdujące się w pomieszczeniu,
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przechowywania w magazynie polowym, w miejscach specjalnie wydzielonych,
zabezpieczonych i chronionych nie tylko broni oraz wyrobów o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym ale także amunicji w na tyle dużych ilościach, które nie
pozwalają

na

przechowywanie

tej

amunicji

w

zamkniętym

obiekcie

magazynowym,


lokalizowania magazynu podręcznego, w którym przechowywane mogą być
materiały wybuchowe i amunicja zaliczone do klasy 1 podklasy 1.1 i 1.5 oraz klasy
3 i 4.1 w ilościach netto nie przekraczających wielkości podanych w załączniku
nr 1 w tabeli 2, również w budynku handlowym lub jego części wydzielonej
do celów handlowych,

 lokalizowania magazynów podręcznych, w których przechowywany może być na
potrzeby obrotu proch czarny w ilości do 5 kg netto w budynkach mieszkalnych
oraz obiektach użyteczności publicznej,


nie stosowania w przypadku ustalania lokalizacji magazynu bazowego
przeznaczonego do przechowywania materiałów wybuchowych i amunicji
zaliczonych do klasy 1 podklasy 1.4S oraz klasy 9 wymogu wyznaczania
minimalnych bezpiecznych odległości, a także umożliwienie lokalizacji takich
magazynów także w wydzielonej na cele przemysłowe lub handlowe częściach
budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych,

 złagodzenie obligatoryjnych wymagań w zakresie niezbędnych warunków
technicznych i zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do magazynu
podręcznego, w którym jest prowadzona sprzedaż broni i amunicji, z jednoczesnym
wprowadzeniem zasady, że to przedsiębiorca powinien stosować takie wyposażenie
techniczne

oraz

wprowadzić

taką

organizację

pracy,

które

zabezpiecza

magazynowane wyroby na czas trwania sprzedaży.
Zaproponowane zmiany w obowiązujących przepisach magazynowania materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
wymagają dalszych specjalistycznych konsultacji w celu upewnienia się czy złagodzenie
niektórych wymagań w zakresie przechowywania ww. wyrobów nie będzie miało
negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz środowiska.
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Zgodnie z § 16 projektu, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Ponieważ rozporządzenie wprowadza nowe elementy w obowiązujących
regulacjach dotyczących przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym konieczne jest
uwzględnienie 14 dniowego vacatio legis, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523). Jednocześnie względy bezpieczeństwa życia i zdrowia
ludzi, mienia oraz środowiska uzasadniają jak najszybsze wejście w życie przedmiotowej
regulacji i odstąpienie od zasady wyznaczania terminów wejścia w życie aktów prawnych,
określonej w uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń
ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205).
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i
podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii.
Wyniki opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, o którym jest mowa w § 51
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów. W raporcie z konsultacji zostanie zawarta również informacja dotycząca braku
zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad rozporządzeniem w trybie przepisów
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o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii Rozwoju w sprawie obiektów i
pomieszczeń magazynowych do przechowywania
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa
współpracujące
MPiT – ministerstwo wiodące
MSWiA i MON – ministerstwa współpracujące

Data sporządzenia
21.01. 2019 r.
Podstawa prawna:
art. 33 ust. 4 ustawy … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Nr wykazu prac legislacyjnych MPiT: …
(Dział gospodarka)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu w MPiT– Marcin Ociepa
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka -Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywackawieteska@mpit.gov.pl,
Pan Paweł Wieczorek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 66, e-mail:
pawel.wieczorek@mpit.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Dostosowanie treści obowiązującego rozporządzenia MG z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1451; dalej:
rozporządzenie MG ws. magazynów) do zmienionego brzmienia delegacji ustawowej, określonej w art. 33
ust. 4 ustawy … o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(dalej: nowa „ustawa koncesyjna”). W związku z tym niezbędne jest:
a) uporządkowanie struktury rozporządzenia, w tym zwłaszcza przeniesienia przepisów określających
klasyfikację rodzajów magazynów,
b) weryfikacja stosowanej terminologii, w tym w tym w odniesieniu do pojęcia materiałów
wybuchowych a także specjalistycznych pojęć związanych z ochroną przeciwpożarową oraz
konstrukcją, lokalizacją i eksploatacją obiektów magazynowych,
c) doprecyzowanie niektórych przepisów, w tym na przykład pojęcia magazynu polowego, który
przecież może być utworzony nie tylko na wydzielonym i oznaczonym terenie, ale także w doraźnie
przygotowanym i oznaczonym pomieszczeniu lub obiekcie,
d) uzupełnienie obowiązujących o przepisy dotyczące łącznego przechowywania w magazynie
wyrobów niebezpiecznych zaliczanych do różnych grup zgodności, a także o zakaz prowadzenia
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sprzedaży broni i amunicji w systemie samoobsługowym,
e) uaktualnienie wymagań wobec konstrukcji
i zasad eksploatacji obiektów i pomieszczeń
magazynowych,
f) uwzględnienie doświadczeń zebranych w toku funkcjonowania przepisów rozporządzenia MG ws.
magazynów i ich wpływu na działalność w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, w tym zwłaszcza małych firm i mikroprzedsiębiorstw zajmujących się obrotem ww.
wyrobami.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomenduje się zmianę treści rozporządzenia MG ws, magazynów we wskazanych w pkt 1 kierunkach i
zakresie.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
W poszczególnych krajach UE przepisy dotyczące przechowywania materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zostały wdrożone w
bardzo różny sposób, charakterystyczny dla systemu prawnego danego państwa (ustawa, rozporządzenie,
ustawa wraz z odpowiednim aktem wykonawczym).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Podmioty prowadzące
Potencjalnie około 750 Dane MSWiA
Poprawa bezpieczeństwa
działalność gospodarczą
podmiotów
dotyczące koncesji
prowadzenia działalności
w zakresie wytwarzania i posiadających koncesję udzielonych na
gospodarczej związanej z
obrotu materiałami
MSWiA w tym
wykonywanie
wytwarzaniem i obrotem
wybuchowymi
zakresie i faktycznie
działalności
materiałami wybuchowymi,
prowadzących
gospodarczej we
bronią, amunicją oraz
działalność
wskazanym zakresie
wyrobami o przeznaczeniu
gospodarczą
wojskowym lub policyjnym
polegającą na
wytwarzaniu i obrocie
materiałami
wybuchowymi
MSWiA
1
MSWiA
Kontrole przedsiębiorców
pod kątem wymagań w
Komendanci wojewódzcy
16
MSWiA
zakresie przechowywania
Policji
materiałów wybuchowych,
Komendanci
16 wojewódzkich
Dane KGP
broni, amunicji oraz
Wojewódzcy Policji
Komendantów Policji
wyrobów o przeznaczeniu
Komendant Stołeczny
oraz Komendant
wojskowym lub policyjnym
Policji
Stołeczny Policji
szefowie terytorialnej
10 szefów delegatur
Dane MON
delegatury Wojskowej
Wojskowej Ochrony
Ochrony
Przeciwpożarowej
Przeciwpożarowej
(dotyczy
przedsiębiorców, w
przypadku których
organem założycielskim
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jest MON)
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych przedmiotowy projekt
zostanie umieszczony na stronie BIP MPiT oraz RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Umożliwi to
zapoznanie się z projektem wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym przedsiębiorcom przywożącym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państw trzecich broń palną, części i istotne komponenty lub
amunicję.
Równocześnie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz.
1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z
wybranymi instytucjami dialogu społecznego.
Przewiduje się, że konsultacje potrwają 30 dni. W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia
zostanie przesłany (w zwykłym trybie opiniowania 30 dni od daty przekazania) do Rady Dialogu Społecznego
oraz jednocześnie do następujących organizacji pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP,
Związek Pracodawców, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców. Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i
Średnich Przedsiębiorstw. Przedmiot i treść regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie uzasadnia
natomiast do skonsultowania projektu z organizacjami związków zawodowych.
Planowany termin przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji publicznych – niezwłocznie po wejściu w życie
nowej „ustawy koncesyjnej”.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2019 r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 Łącznie
(0-10)
----------- --Dochody ogółem
----------- --budżet państwa
----------- --JST
pozostałe jednostki
----------- --(oddzielnie)
Wydatki ogółem
----------- ------------- --budżet państwa
----------- --JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem (ujemne)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

budżet państwa (saldo ujemne)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą
konieczności ponoszenia wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz
budżetów innych jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla
budżetu państwa, budżetu JST oraz budżetów innych jednostek. Projektowane
rozporządzenie stanowi rozwinięcie wcześniej przyjętych rozwiązań i nie
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wprowadza kosztochłonnych nowości.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
0
1
2
3
5
10
Łącznie
zmian
(0-10)
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i średnich
…… r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele, gospodarstwa
domowe oraz
osoby
niepełnosprawne
i starsze
W ujęciu
duże
Wkład do poprawy bezpieczeństwa prowadzenia działalności
niepieniężnym
przedsiębiorstwa
gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
sektor mikro-,
Wkład do poprawy bezpieczeństwa prowadzenia działalności
małych i średnich
gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem materiałami
przedsiębiorstw
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
rodzina, obywatele, Wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa
gospodarstwa
obywateli, mienia i środowiska naturalnego w następstwie
domowe oraz
udoskonalenia przepisów w zakresie przechowywania materiałów
osoby
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu
niepełnosprawne
wojskowym lub policyjnym, co z kolei przyczyni się do
i starsze
zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, mienia i
środowiska naturalnego związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej związanej z wytwarzaniem i obrotem ww.
wyrobami.
Niemierzalne
Wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli, mienia i
środowiska naturalnego w następstwie udoskonalenia przepisów w zakresie
przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy
☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …
☒ tak (dotyczy wniosku o nadanie kodu
oznaczenia obiektu produkcyjnego)
☐ nie
☐ nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie w odczuwalny sposób na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ demografia
☐ informatyzacja
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ mienie państwowe
☐ zdrowie
☐ inne: …
Omówienie wpływu

.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 16 projektu rozporządzenia, wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ewaluacja efektów rozporządzenia bazować będzie na analizie opinii przedsiębiorców na temat wpływu
zaproponowanych rozwiązań na szeroko rozumiane bezpieczeństwo wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wspomniane opinie zostaną zebrane po upływnie 3 lat od
wejścia w życie regulacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego1)
Na podstawie art. 42 ust. 8 ustawy z dnia … 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb opracowania oraz szczegółowy zakres planu postępowania na wypadek
wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz
środowiska naturalnego, zwanego dalej „planem postępowania”, opracowanego przez
przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
zwaną dalej „działalnością gospodarczą”;
2) wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania;
3) dokumenty dołączane do planu postępowania.
2. Plan postępowania uwzględnia rodzaj wytwarzanych wyrobów, o których mowa w
ust. 1, oraz charakter i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska, wynikających z wykonywanej
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
§ 2. 1. Plan postępowania określa w szczególności:
1) miejsce prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz charakter tej
działalności;

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub
zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. poz. 1632).
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2) możliwości wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego oraz przewidywane skutki wystąpienia tych
zdarzeń;
3) środki zapewniające możliwość podjęcia działań ratowniczych w przypadku wystąpienia
zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska
naturalnego oraz ograniczenie skutków wystąpienia tych zdarzeń;
4) sposoby prowadzenia działań ratowniczych, sposób powiadamiania i współdziałania z
zewnętrznymi służbami ratowniczymi i innymi podmiotami oraz zasady postępowania
po zakończeniu tych działań;
5)

zasady ewakuacji ludzi i mienia z miejsca wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego.
2. Do planu postępowania dołącza się:

1)

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych instalacji produkcyjnych;

2)

instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia każdego zdarzenia stwarzającego
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego;

3)

instrukcję działania zakładowej straży pożarnej i innych zakładowych służb
ratowniczych;

4)

karty oceny pod względem bezpieczeństwa dotyczące materiałów wybuchowych w
postaci gotowych wyrobów oraz półproduktów, półfabrykatów, mieszanin reakcyjnych i
surowców występujących w procesie technologicznym wytwarzania materiałów
wybuchowych, a także odpadów powstających w tym procesie;

5)

karty charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych;

6)

karty klasyfikacyjne obiektów, w których są przechowywane materiały wybuchowe;

7)

wykaz danych kontaktowych zewnętrznych służb ratowniczych, Państwowej Straży
Pożarnej oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz placówek służby zdrowia, a w przypadku
przedsiębiorców dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej –
także danych kontaktowych Żandarmerii Wojskowej oraz Służby Kontrwywiadu
Wojskowego;

8)

wykaz telefonów alarmowych;

9)

instrukcję postępowania w przypadku działań sabotażowych lub zdarzeń o charakterze
terrorystycznym w obiektach, w których przedsiębiorca wykonuje działalność
gospodarczą, opracowaną przy współudziale właściwego ze względu na miejsce
wykonywania działalności gospodarczej dyrektora delegatury Agencji Bezpieczeństwa
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Wewnętrznego albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Gospodarczego, gdy nie występuje
dla danego terytorium właściwy dyrektor delegatury Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, a w przypadku przedsiębiorców dla których organem założycielskim
jest

Minister

Obrony

Narodowej

–

opracowaną

przy współudziale

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego;
10) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, dla których jest ona wymagana
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).
§ 3. Informacje, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmują:
1)

ogólne dane o zakresie wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej;

2)

syntetyczny opis stosowanych procesów technologicznych wykorzystywanych w
działalności gospodarczej;

3)

wykaz wytwarzanych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz innych wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

4)

dane dotyczące lokalizacji obiektów, w których przedsiębiorca wykonuje działalność
gospodarczą, w tym:
a)

położenie geograficzne obiektów oraz dominujące warunki atmosferyczne panujące
na terenie lokalizacji tych obiektów,

b)

zewnętrzne źródła zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska
naturalnego,

c)

usytuowanie obiektów w stosunku do tras komunikacyjnych,

d)

usytuowanie obiektów w stosunku do terenów zamieszkałych, ze szczególnym
uwzględnieniem gęstości zaludnienia oraz obiektów użyteczności publicznej
zlokalizowanych na tych terenach,

e)

usytuowanie obiektów w stosunku do obiektów przyrodniczo chronionych oraz
zbiorników wody pitnej.

§ 4. 1. Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uwzględnia:
1)

rodzaj

niebezpiecznych

maszyn,

urządzeń

i

procesów

technologicznych

wykorzystywanych przy wytwarzaniu materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
innych wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
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2)

sposób identyfikacji zagrożeń wynikających z realizacji procesów technologicznych
wykorzystywanych w działalności gospodarczej;

3)

ocenę ryzyka wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego;

4)

potencjalne działania sabotażowe i terrorystyczne w miejscu wykonywania działalności
gospodarczej;

5)

zagrożenia wynikające z sytuacji kryzysowych na tle napięć polityczno-militarnych
oraz wojny.
2. W zakresie oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń stwarzających

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego, plan
postępowania zawiera prawdopodobne i najbardziej niekorzystne scenariusze opisujące
warunki oraz zdarzenia wewnętrzne i zewnętrzne mogące spowodować wystąpienie zagrożeń,
w szczególności:
1)

parametry wybuchowości, palności i toksyczności niebezpiecznych substancji
chemicznych stosowanych w procesie wytwarzania danego rodzaju wyrobu;

2)

instalacje zlokalizowane na terenach przyległych do terenu, na którym wykonywana jest
działalność gospodarcza, mogące spowodować zwiększenie zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego;

3)

zjawiska naturalne, takie jak: powodzie, zjawiska sejsmiczne, trąby powietrzne,
wichury, gradobicie oraz niskie lub wysokie temperatury.
3. Scenariusze, o których mowa w ust. 2, o względnie wysokim prawdopodobieństwie

wystąpienia

zdarzenia

prognozowanych

stref

stwarzającego
zagrożeń

zagrożenie

(wybuchów,

określają

pożarów

lub

dodatkowo
skażeń)

oraz

zasięg
środki

bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w celu ograniczenia skutków wystąpienia tych
zdarzeń.
§ 5. Integralną część planu postępowania, stanowi dokumentacja graficzna obejmująca:
1)

plan sytuacyjny terenu, na którym wykonywana jest działalność gospodarcza, a jeżeli
zasięg przewidywanej strefy zagrożenia jest większy, to również terenu przyległego do
terenu na którym jest wykonywana działalność gospodarcza, uwzględniający:
a)

obiekty, urządzenia techniczne, składowiska i ich rozmieszczenie,

b)

miejsca przechowywania wytworzonych materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz
wewnętrznych dróg ich transportu,
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c)

przeznaczenie terenów przyległych do terenu, na którym jest wykonywania
działalność gospodarcza, z określeniem liczby ludzi przebywających w strefie
zagrożenia,

d)

instalacje: technologiczne, podziemne (ze wskazaniem kierunku ruchu mediów lub
ścieków), naziemne linie elektroenergetyczne (z zaznaczeniem rozdzielni i
transformatorów), miejsca gromadzenia i odprowadzania wód powierzchniowych
(ze wskazaniem kierunku ich spływu) oraz inne – jeżeli występują,

e)

drogi pożarowe i inne drogi dojazdowe, z zaznaczeniem wjazdów na teren
przedsiębiorcy,

f)

dostęp do budynków i hydrantów zewnętrznych oraz dojazdów do stanowisk
czerpania wody do celów przeciwpożarowych,

g)

utrudnienia w ruchu pojazdów na terenie usytuowania instalacji, o których mowa w
lit. d,

h)

odległość od obiektów użyteczności publicznej umiejscowionych na terenach
przyległych, znajdujących się w zasięgu przewidywanych scenariuszy zdarzeń
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska
naturalnego;

2)

plany graficzne poszczególnych obiektów uwzględniające:
a)

zagrożenia obiektu lub jego poszczególnych pomieszczeń pożarem, wybuchem lub
skażeniem środkami chemicznymi,

b)

istniejące systemy ograniczające skutki zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego,

c)

miejsca usytuowania głównych wyłączników zasilania gazem i energią elektryczną,

d)

miejsca usytuowania zaworów odcinających dopływ wody, zbiorników awaryjnych
i podobnych instalacji,

e)

miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń pomiarowo-sygnalizacyjnych do kontroli i
wykrywania stężeń wybuchowych, skażeń chemicznych oraz system sygnalizacji
pożarowej,

f)

lokalizację sprzętu ratowniczego, schronów, miejsc ewakuacji ludzi i mienia w
przypadku wystąpienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego,

g)

lokalizację przycisków uruchamiających alarmy lub systemy ograniczające skutki
zdarzeń stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz
środowiska naturalnego,
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h)

miejsce

usytuowania

urządzeń

przeciwpożarowych

i

gaśnic,

materiałów

niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących
urządzeniami przeciwpożarowymi;
3)

kierunki ewakuacji z obiektów do miejsca ewakuacji.
§ 6. Plan postępowania zawiera opis:

1)

istniejących systemów zapobiegania skażeniom atmosfery, wody i gleby, jeżeli takie
zagrożenia mogą wystąpić;

2)

sposobu ograniczenia zasięgu oddziaływania wybuchów, pożarów lub skażeń na
otoczenie;

3)

systemu ostrzegania o zaistniałym zdarzeniu stwarzającym zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego;

4)

zasad i warunków przeprowadzenia ewakuacji ludzi ze strefy zagrożenia;

5)

struktury organizacyjnej i stanu osobowego zakładowej straży pożarnej oraz innych
zakładowych służb ratowniczych.
§ 7. Plan postępowania w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, zawiera:

1)

opis postępowania załogi, zakładowej straży pożarnej i innych zakładowych służb
ratowniczych oraz oddziałów obrony cywilnej;

2)

sposób prowadzenia i koordynacji działań zakładowych służb ratowniczych z udziałem
Państwowej Straży Pożarnej, oddziałów obrony cywilnej oraz innych zewnętrznych
służb ratowniczych;

3)

opis udzielania pierwszej pomocy, z uwzględnieniem charakterystyki zagrożenia
stwarzanego przez niebezpieczne substancje chemiczne stosowane w procesie
wytwarzania danego wyrobu;

4)

wskazanie koordynatora działań ratowniczych i porządkowych oraz określenie jego
kompetencji w stosunku do innych uczestników biorących udział w działaniach
ratowniczych;

5)

sposób powiadamiania instytucji rządowych, władz lokalnych i zewnętrznych służb
ratowniczych o wystąpieniu zdarzenia stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego oraz przypadki i procedury ich
zawiadamiania;

6)

sposób zabezpieczenia i dokumentowania miejsca wystąpienia zdarzenia stwarzającego
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego;
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7)

opis miejsca i sposobów neutralizacji niebezpiecznych substancji chemicznych i
odkażania terenu skażonego, jeżeli takie substancje są wykorzystywane w działalności
gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorcę;

8)

określenie metod i środków usuwania skutków wystąpienia zdarzenia stwarzającego
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.
§ 8. 1. Do planów postępowania przygotowywanych przez przedsiębiorców

wytwarzających wyroby niestwarzające zagrożenia wybuchem lub skażeniem nie stosuje się
przepisów § 3 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 i 3.
2. Przy opracowywaniu dokumentacji graficznej do planów postępowania, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 5 pkt 1 lit. b i c.
§ 9. 1. Plan postępowania może być uzgadniany przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu przesyłanych dokumentów kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§ 10. Do postępowań dotyczących planów postępowania wszczętych przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia
życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. poz. 1632).
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

–8–
UZASADNIENIE
Podstawę prawną projektu rozporządzenia Rady Ministrów stanowi art. 42 ust. 8 ustawy z
dnia … 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. …), zwanej dalej „ustawą koncesyjną”.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy koncesyjnej przedsiębiorca wykonujący działalność
gospodarczą

w

zakresie

wytwarzania

materiałów

wybuchowych,

broni,

amunicji

oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej „działalnością
gospodarczą”, jest obowiązany opracować plan postępowania na wypadek zagrożenia życia
lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego, zwany dalej „planem
postępowania”, i aktualizować go stosowanie do zmieniających się okoliczności związanych
z wytwarzaniem wymienionych wyrobów.
Zgodnie z art. 42 ust. 8 ustawy koncesyjnej tryb opracowania i szczegółowy zakres, w tym
wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania a także dokumenty dołączane do
planu określa, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów.
Wymagania wobec planu postępowania powinny być zróżnicowane w zależności od rodzaju
wytwarzanych wyrobów (materiały wybuchowe, broń, amunicja, wyroby o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym) oraz stopnia ich potencjalnego zagrożenia dla otoczenia.
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada
2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek
zagrożenia

życia

lub

zdrowia

ludzkiego,

mienia

oraz

środowiska

naturalnego

(Dz. U. poz. 1632), zwane dalej „rozporządzeniem z 2002 r. ”.
W rozporządzeniu z 2002 r. w odniesieniu do sytuacji skutkującej możliwością powstania
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego używa się
pojęcia „awaria”. „Awaria”, w powszechnym rozumieniu tego słowa, oznacza uszkodzenie
czy zepsucie się maszyny lub urządzenia technicznego albo uszkodzenie sieci elektrycznej,
gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej itp., uniemożliwiające lub ograniczające użytkowanie
tej maszyny, urządzenia lub sieci. Spektrum zdarzeń związanych z wykonywaniem
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które prowadzić mogą
do powstania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego
wykracza poza zakres powyżej opisanego pojęcia. Przykładowo za awarię trudno uznać
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wybuch magazynu z materiałami wybuchowymi lub substancjami służącymi do ich
wytwarzania

w następstwie

nieprzestrzegania

przepisów

przeciwpożarowych

albo

niewłaściwego przenoszenia (przewożenia) takich materiałów lub ich półproduktów. Mając
powyższe na uwadze w projekcie rozporządzenia odstąpiono od stosowania pojęcia „awaria”
na rzecz szerszego pojęcia tj. – „zdarzenie stwarzające zagrożenie”.
W § 9 ust. 1 projektu rozporządzenia dopuszczono możliwość uzgodnienia planu
postępowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu
przesyłanych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Przepis ust. 1 nie odnosi się do ABW. Wyłączenie, o którym jest mowa w ust. 2 wynika
z faktu, iż w stosunku do służb specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1897, z późn. zm.) nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114, z późn. zm.). W związku z tym nie jest możliwe wykorzystywanie platformy
ePUAP podczas realizacji ustawowych zadań ABW.
Aktualizacja planu postępowania w cyklu pięcioletnim nie zwalnia przedsiębiorców z
obowiązku przestrzegania krótszych terminów badań okresowych oraz innych reżimów
dotyczących sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej, w tym gaśnic.
Zgodnie z § 11 projektu rozporządzenia z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
utraci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie, jakim
powinien odpowiadać plan postepowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. poz. 1632).
Zgodnie z § 12 projektu, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu
ogłoszenia. Ponieważ rozporządzenie nie wprowadza żadnych nowych elementów
w obowiązujących regulacjach dotyczących jednoznacznego oznaczenia MWC, zasadnym
wydaje się odstąpienie od 14 dniowego vacatio legis, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz od zasady wyznaczania terminów wejścia w
życie aktów prawnych, określonej w uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych
(M.P. poz. 205).
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Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Ponadto, ponieważ projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych,
o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.
poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie podlega ono notyfikacji do Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień
międzyresortowych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
Wyniki opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, zgodnie z § 51 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.
W raporcie z konsultacji zostanie zawarta również informacja dotycząca braku zgłoszeń
podmiotów zainteresowanych pracami nad niniejszym projektem w trybie przepisów
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wymagań, jakim powinien
odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub
zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
MPiT – ministerstwo wiodące
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obrotu materiałami wybuchowymi,
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
bronią, amunicją oraz wyrobami i
lub Podsekretarza Stanu
technologią o przeznaczeniu wojskowym
Podsekretarz Stanu w MPiT – Marcin Ociepa
lub policyjnym
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
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Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Ministrów
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego (DOT),
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Pan Paweł Wieczorek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 66, e-mail: pawel.wieczorek@mpit.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Udoskonalenie procedury tworzenia przez przedsiębiorców planów postępowania na wypadek wystąpienia podczas
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (dalej – plan postępowania) zdarzeń stwarzających
zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym
przedsiębiorca sporządza przedmiotowy plan w uzgodnieniu z komendantem powiatowym Straży Pożarnej lub w
przypadku, gdy organem założycielskim przedsiębiorcy jest Minister Obrony Narodowej (dalej – MON) – z szefem
terytorialnej delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Uzgodniony plan postępowania przedsiębiorca
przekazuje do wiadomości właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji.
Oznacza to, iż dotychczasowe zasady opracowania i zatwierdzania planów postępowania nie przewidują udziału w tym
procesie Policji oraz odpowiednio – w przypadku gdy organem założycielskim przedsiębiorcy jest Minister Obrony
Narodowej – Żandarmerii Wojskowej. Stanowi to istotny mankament tej procedury, bowiem Policja oraz Żandarmeria
Wojskowa powinny mieć możliwość wpływania na kształt takiego planu, a nie tylko przyjmowania go do wiadomości,
czego zresztą w przypadku Żandarmerii Wojskowej rozporządzenie z 2002 r. w ogóle nie przewiduje. Wynika to z faktu,
iż każda formacja – w tym Policja, Żandarmeria Wojskowa oraz Państwowa Straż Pożarna – podczas działań
ratowniczych stosuje swoje specyficzne procedury. Brak udziału Policji lub odpowiednio Żandarmerii Wojskowej na
etapie opracowywania i zatwierdzania planu postępowania potencjalnie może utrudnić współdziałanie ww. formacji
podczas akcji ratowniczej i w konsekwencji utrudnić prowadzenie takiej akcji. Zatem zaangażowanie Policji lub
odpowiednio Żandarmerii Wojskowej podczas tworzenia planów postępowania ma na celu zmniejszenie potencjalnego
ryzyko wystąpienia problemów we współdziałaniu Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Państwowej Straży Pożarnej
podczas akcji ratowniczej. Z uwagi na zagrożenia terrorystyczne w procesie tworzenia planu postępowania powinny
także uczestniczyć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej – ABW) oraz w przypadku, gdy organem
założycielskim przedsiębiorcy jest MON – Służba Kontrwywiadu Wojskowego (dalej – SKW), czego obecne przepisy
nie przewidują.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Włączenie Policji oraz Żandarmerii Wojskowej (w przypadku, gdy organem założycielskim przedsiębiorcy jest MON) –
w proces opracowywania planów postępowania na wypadek wystąpienia podczas wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zdarzeń stwarzających zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz
środowiska naturalnego.
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Zaangażowanie Policji oraz odpowiednio Żandarmerii Wojskowej na etapie tworzenia planów postępowania zmniejszy
ryzyko wystąpienia ewentualnych problemów we współdziałaniu Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Pożarnej
podczas akcji ratowniczej i w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzenia tego rodzaju
działań. Z kolei udział ABW/SKW umożliwi lepsze dopracowanie planu postępowania pod względem działań
antyterrorystycznych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W większości krajów UE Policja i/lub Żandarmeria Wojskowa a także odpowiedniki ABW/SKW uczestniczą w
opracowywaniu planów postępowania na wypadek wystąpienia podczas wykonywania działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym zdarzeń stwarzających zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Podmioty prowadzące
działalność gospodarczą w
zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, w tym
podmioty w przypadku
których organem
założycielskim jest MON
Powiatowi (miejscy)
komendanci Państwowej
Straży Pożarnej lub –

Wielkość
Potencjalnie około 750
podmiotów
posiadających koncesję
MSWiA w tym
zakresie. W praktyce
liczebność grupy
podmiotów, które
wykonują działalność
gospodarczą we
wskazanym zakresie
jest mniejsza
335 powiatowych oraz
miejskich
komendantów
Państwowej Straży
Pożarnej

szefowie terytorialnej
delegatury Wojskowej
Ochrony Przeciwpożarowej
(dotyczy przedsiębiorców,
w przypadku których
organem założycielskim
jest MON)
Komendanci Wojewódzcy
Policji
Komendant Stołeczny
Policji

10 szefów delegatur
Dane MON
Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej

16 wojewódzkich
Komendantów Policji
oraz Komendant
Stołeczny Policji

Dane KGP

Powiatowi (miejscy)
komendanci Policji

271 powiatowych, 65
miejskich oraz 7
rejonowych
komendantów Policji
8 komendantów
Żandarmerii
Wojskowej

Dane MSWiA

Komendanci Oddziałów
Żandarmerii Wojskowej
(dotyczy przedsiębiorców,
w przypadku których
organem założycielskim
jest MON)

Źródło danych
Dane MSWiA dotyczące
koncesji udzielonych na
wykonywanie działalności
gospodarczej we wskazanym
zakresie

Dane KG PSP

Dane Żandarmerii Wojskowej

Oddziaływanie
Rozszerzenie kręgu instytucji, z
którymi przedsiębiorcy są
obowiązani uzgadniać plan
postępowania na wypadek
zagrożenia, przyczyni się do
wyeliminowania ewentualnych
problemów we współdziałaniu
Straży Pożarnej/Wojskowej
Ochrony Przeciwpożarowej i
Policji/Żandarmerii Wojskowej
podczas akcji ratunkowej.
Możliwość szczegółowego
uzgodnienia z Policją i/lub
Żandarmerią Wojskową
współdziałania w ramach akcji
ratowniczych, z
uwzględnieniem specyfiki
działalności gospodarczej
wykonywanej przez
przedsiębiorcę opracowującego
plan postępowania

Możliwość zgłaszania w trakcie
opracowywania planów
postępowania uwag i
zastrzeżeń w celu
uwzględnienia w tym planie
procedur stosowanych przez
Policję podczas akcji
ratowniczych
Realizacja zadań Policji
zgodnie z potrzebami i
wytycznymi wynikającymi z
planów postępowania
Możliwość zgłaszania w trakcie
opracowywania planów
postępowania uwag i
zastrzeżeń w celu
uwzględnienia w tym planie
procedur stosowanych przez
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Żandarmerię Wojskową
podczas akcji ratowniczych
Szef
Agencji 1
Dane ABW
Możliwość zgłaszania w trakcie
Bezpieczeństwa
opracowywania
planów
Wewnętrznego
postępowania
uwag
i
zastrzeżeń
związanych
z
możliwością
wystąpienia
zagrożeń
o
charakterze
terrorystycznym
Dyrektorzy delegatur
15 dyrektorów
Realizacja zadań ABW zgodnie
Agencji Bezpieczeństwa
delegatur ABW
z potrzebami i wytycznymi
Wewnętrznego
wynikającymi z planów
postępowania
Szef Kontrwywiadu
1
Dane SKW
Możliwość zgłaszania w trakcie
Wojskowego (dotyczy
opracowywania planów
przedsiębiorców, w
postępowania uwag i
przypadku których
zastrzeżeń związanych z
organem założycielskim
możliwością wystąpienia
jest MON)
zagrożeń o charakterze
terrorystycznym
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronie BIP
MPiT , co umożliwi zainteresowanym projektowanymi przepisami zapoznanie się z nimi i zgłoszenie ewentualnych uwag
w ramach konsultacji publicznych. Żaden podmiot nie przedstawił uwag lub komentarzy dotyczących przedmiotowego
projektu.
Charakter planowanego rozporządzenia nie uzasadnia skierowania projektu do konsultacji społecznych z organizacjami
związków zawodowych.
W sprawie wysokości kosztów opracowania i uzgodnienia planów postępowania skonsultowano wybranych
przedsiębiorców różnej wielkości (BZE BELMA S.A., HSW S.A., MESKO S.A., FB Łucznik-Radom Sp. z o.o., PCO S.A.,
PIT RADWAR S.A.) prowadzących działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania odpowiednio: materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2018 r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pozostałe jednostki (oddzielnie)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Źródła finansowania

Brak potrzeby określenia źródeł finansowania.
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Dodatkowe
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczność poniesienia
informacje, w tym wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz innych jednostek ani też nie będzie
wskazanie
źródeł generować dochodów w tym zakresie.
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W
ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
2016 r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina,
obywatele
oraz
gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele,
gospodarstwa
domowe oraz osoby
niepełnosprawne i
starsze

Skutki
1

0

2

3

5

Łącznie (010)

10

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Większe poczucie pewności, że w przypadku wystąpienia zdarzeń
stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz
środowiska naturalnego Państwowa Straż Pożarna (Wojskowa Ochrona
Przeciwpożarowa) oraz Policja (Żandarmeria Wojskowa) będą współdziałały
bez najmniejszych zakłóceń. Poprawa jakości planu postępowania w zakresie
działań antyterrorystycznych zmniejszy ryzyko wystąpienia tego rodzaju
zagrożeń.

Niemierzalny wkład w: (a) poprawę organizacji działań ratowniczych (lepsza
koordynacja działań Państwowej Straży Pożarnej (Wojskowej Ochrony
Przeciwpożarowej) i Policji (Żandarmerii Wojskowej), o ile zakłócenia w
tym względzie w ogóle będą miały miejsce) w przypadku wystąpienia
zdarzeń stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego mienia
oraz środowiska naturalnego, (b) zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań
terrorystycznych.
Dodatkowe
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności ponoszenia
informacje, w dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych jednostek.
tym wskazanie Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa, budżetu JST oraz budżetów
źródeł danych i innych jednostek. Projektowane rozporządzenie zasadniczo stanowi kontynuację wcześniej przyjętych
przyjętych do rozwiązań, wprowadzając jedynie zmiany w organizacji procesu zatwierdzania planu postępowania,
obliczeń
które zasadniczo nie mają charakteru kosztotwórczego. Państwowa Straż Pożarna, Wojskowa
założeń
Ochrona Przeciwpożarowa, Policja, Żandarmeria Wojskowa, ABW oraz SKW są w stanie realizować
zadania związane z tworzeniem planów postępowania w oparciu o dotychczas posiadane zasoby
kadrowe, finansowe i sprzętowe.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Niemierzalne

☒nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie ☐ tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
☐ nie
zgodności).
☒ nie dotyczy
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☐zmniejszenie liczby dokumentów

☒zwiększenie liczby dokumentów

☐zmniejszenie liczby procedur

☒ zwiększenie liczby procedur

☐skrócenie czasu na załatwienie sprawy

☒wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐inne: …

☐inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich ☒ tak
elektronizacji.
☐ nie
☐ nie dotyczy
Komentarz:
Spełnienie wymogu uzgodnienia planu postępowania z Państwową Strażą Pożarną oraz Wojskową Ochroną
Przeciwpożarową (jak dotychczas), a także z Policją (Żandarmerią Wojskową w przypadku przedsiębiorstw, dla których
organem założycielskim jest MON) oraz ABW i odpowiednio SKW (w zakresie zagrożeń terrorystycznych) – mimo, iż
oznaczać będzie zwiększenie liczby dokumentów oraz procedur, a także wydłużenie czasu niezbędnego do zatwierdzenia
planu – nie powinna pociągnąć za sobą istotnych kosztów dla przedsiębiorców. Z informacji dotyczących kosztów
opracowania i uzgodnienia planu postępowania przekazanych przez konsultowanych przedsiębiorców wynika, że w
najbardziej kosztownym przypadku – gdy przedsiębiorca realizuje wiele złożonych procesów technologicznych oraz
wykorzystuje liczne obiekty produkcyjne i infrastrukturalne – przedmiotowe koszty powinny zamknąć się w kwocie od
40 do 140 tys. zł. Najczęściej jednak koszty te będą znacznie niższe i nie przekroczą kwoty 5-10 tys. zł.
Uzgadnianie planu postępowania z Policją/Żandarmerią Wojskową oraz ABW/SKW może być – analogicznie, jak ma to
miejsce w przypadku Państwowej Straży Pożarnej/Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – realizowane, w ramach
potencjału, jakim dysponują przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Wynika to chociażby z faktu, iż działania mające na
celu uzgodnienie planu postępowania przedsiębiorcy mogą realizować przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej (z wyjątkiem ABW).
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne

☐demografia

☐informatyzacja

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ mienie państwowe

☐zdrowie

☐inne: …
Efektywność prowadzonej akcji ratowniczej, generalnie rzecz biorąc, może mieć wpływ na
zdrowie ludzi czy środowisko naturalne na terenie wykonywania działalności gospodarczej, na
którym wystąpiło zdarzenie zagrażające życiu lub zdrowiu ludzkiemu oraz środowisku
naturalnemu. Zmiany w organizacji procesu zatwierdzania planu postępowania zmierzają do
wyeliminowania potencjalnych zakłóceń w koordynacji działań ratowniczych Państwowej
Omówienie wpływu
Straży Pożarnej oraz Policji i/lub Żandarmerii Wojskowej, o ile takie zakłócenia w ogóle
wystąpią. W tym kontekście można mówić ewentualnie o możliwości poprawy efektywności
akcji ratowniczej i zmniejszeniu wpływu powstałych zagrożeń na zdrowie czy środowisko
naturalne, ale faktycznie wpływ ten, o ile wystąpi, jest niemierzalny i raczej śladowy.
Analogiczny skutek będzie miała poprawa jakości planu postępowania w zakresie działań
zmniejszających ryzyko zagrożeń terrorystycznych.
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 12 rozporządzenia, wchodzi ono w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Po upływie trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia, Minister Przedsiębiorczości i Technologii zwróci się do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej o określenie wpływu projektowanych zmian w
organizacji procesu zatwierdzania planu postępowania na efektywność akcji ratowniczych.
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13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym
Na podstawie art. 47 ust. 6 ustawy z dnia ... 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia i zakres danych dokumentacji oraz
sposób ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia,
oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia:
1)

materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym;

2)

strzeleckiej broni palnej i odrębnych istotnych komponentów w razie braku możliwości
ich ewidencjonowania w Systemie Rejestracji Broni.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

materiałach – należy przez to rozumieć materiały wybuchowe, broń, w tym strzelecką
broń palną i odrębne istotne komponenty, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;

2)

kodzie klasyfikacyjnym – należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy,
składający się z klasy i podklasy oraz litery grupy zgodności materiału lub przedmiotu
wybuchowego, określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego

przewozu

drogowego

towarów

niebezpiecznych

(ADR),

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 641);

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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3)

numerze rozpoznawczym UN – należy przez to rozumieć numer przyporządkowany
poszczególnym niebezpiecznym materiałom lub przedmiotom, poprzedzony literowym
symbolem UN, wymieniony w załączniku A do umowy, o której mowa w pkt 2.
§ 3. 1. Dokumentację związaną z ewidencją wytworzonych oraz przyjętych do remontu,

naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia
materiałów prowadzi się dla każdego realizowanego procesu wytwórczego.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, składa się z:
1)

ksiąg ewidencyjnych;

2)

raportu produkcyjnego;

3)

dokumentu przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy;

4)

dokumentu zużycia materiału, w przypadku gdy realizowany proces produkcyjny
wymaga jego zużycia.
§ 4. 1. Księgę ewidencyjną wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy,

przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów
oznacza się numerem oraz datą jej założenia, a karty księgi ewidencyjnej numeruje się.
2. Księga ewidencyjna może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod
przetwarzania

informacji,

pod

warunkiem

stosowania

rozwiązań

systemowych

umożliwiających rejestrację i przechowywanie wszystkich operacji wraz z kopią zapasową
oraz pozwalających na ich weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez
przedsiębiorcę.
3. Dane zawarte w księdze ewidencyjnej chroni się przed zmianą lub dostępem osób
nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą, w tym za pomocą złośliwego
oprogramowania.
§ 5. 1. Ewidencję

wytworzonych

oraz

przyjętych

do

zniszczenia

materiałów

wybuchowych prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju materiału wybuchowego, w sposób
pozwalający na ich identyfikację ze względu na nazwę, rodzaj oraz markę.
2. Ewidencję wytworzonej oraz przyjętej do remontu, naprawy, przerobienia,
oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia broni, w tym strzeleckiej broni
palnej oraz odrębnych istotnych komponentów, prowadzi się odrębnie dla każdego typu
broni, w sposób pozwalający na jej identyfikację ze względu na nazwę, markę, model,
kaliber, kategorię i podkategorię, numer seryjny, rok wytworzenia oraz oznaczenie kraju
wytwórcy i nazwę wytwórcy.
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3. Ewidencję wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia,
pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju wyrobu, w sposób pozwalający na ich
identyfikację ze względu na nazwę, numer fabryczny, rok wytworzenia.
4. Ewidencję wytworzonej oraz przyjętej do naprawy i zniszczenia amunicji prowadzi
się odrębnie dla każdego rodzaju, marki i kalibru.
5. Materiały ewidencjonuje się w jednostkach masy, długości, objętości, kompletach lub
sztukach, stosownie do ich rodzaju oraz typu.
§ 6. Wpisu w księdze ewidencyjnej dokonuje przedsiębiorca, osoby uprawnione do
kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji lub osoby upoważnione na
piśmie, a w przypadku ewidencjonowania strzeleckiej broni palnej przedsiębiorca, osoby
uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji oraz osoby
upoważnione do prowadzenia ewidencji w Systemie Rejestracji Broni.
§ 7. 1. Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonuje się na bieżąco i chronologicznie.
2. Wpisu w księdze ewidencyjnej dokonuje się w sposób w sposób trwały i czytelny.
3. Wpis w księdze ewidencyjnej nie może być wymazywany ani w inny sposób
usuwany.
4. Zmiany w księdze ewidencyjnej dokonuje się kolorem czerwonym, w sposób
czytelny, z podaniem daty i podpisem osoby dokonującej zmiany.
§ 8. Wpis w księdze ewidencyjnej wytworzonych oraz przyjętych do naprawy, remontu,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów
zawiera:
1)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie
z § 5 ust. 1–4;

2)

nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy,
o której mowa w § 2 pkt 2, przyporządkowaną numerowi rozpoznawczemu UN oraz
kod klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami
odrębnymi;

3)

datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu i rozchodu
materiału;

4)

jednostkę miary;

5)

numer i datę raportu produkcyjnego materiału;
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6)

ilość przyjętego materiału i oznaczenie dostawcy;

7)

numer i datę dokumentu przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi
przedsiębiorcy lub dokumentu zużycia materiału;

8)

oznaczenie odbiorcy;

9)

ilość wydanego materiału;

10) stan magazynu po operacji przychodu albo rozchodu materiału;
11) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.
§ 9. Wpis w księdze ewidencyjnej wytworzonej oraz przyjętej do remontu, naprawy,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia broni, o której
mowa w art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1839, z późn. zm.), zawiera:
1)

rodzaj wytworzonej broni;

2)

liczbę wytworzonych egzemplarzy broni;

3)

datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu i rozchodu broni;

4)

numer i datę raportu produkcyjnego;

5)

stan magazynu po operacji przychodu albo rozchodu broni;

6)

imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.
§ 10. Wpis w księdze ewidencyjnej działalności rusznikarskiej zawiera:

1)

datę przyjęcia strzeleckiej broni palnej i odrębnych istotnych komponentów;

2)

typ, kategorię i podkategorię, markę, kaliber, oznakowanie strzeleckiej broni palnej
i oznakowanie istotnych komponentów, jeżeli jest inne od oznakowania na szkielecie
lub komorze zamkowej broni oraz oznakowanie odrębnych istotnych komponentów;

3)

oznaczenie zlecającego usługę oraz nazwę, numer, datę wystawienia i oznaczenie
organu wydającego dokument uprawniający do posiadania strzeleckiej broni palnej i
odrębnego istotnego komponentu;

4)

cel przyjęcia i zakres usługi;

5)

numer dokumentu przychodu albo rozchodu w rejestrze dokumentów;

6)

nazwę i oznakowanie istotnych komponentów strzeleckiej broni palnej, odzyskanych po
jej remoncie, naprawie lub przerobieniu oraz sposób ich wykorzystania;

7)

datę zwrotu strzeleckiej broni palnej lub odrębnego istotnego komponentu.
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§ 11. Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej jest raport produkcyjny,
dokument przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy oraz
dokument zużycia materiału.
§ 12. 1. Raport produkcyjny zawiera:
1)

numer i datę sporządzenia raportu;

2)

nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;

3)

zużyte w procesie wytwarzania surowce i półprodukty, zakwalifikowane jako:
a)

materiały wybuchowe,

b)

istotne komponenty strzeleckiej broni palnej lub komponenty amunicji albo
podzespoły,

elementy

wyposażenia,

składniki

lub

akcesoria

wyrobów

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w rozumieniu przepisów wydanych
na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia … działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
4)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie
z § 5 ust. 1–4;

5)

ilość wytworzonego materiału;

6)

imię i nazwisko osoby:
a)

sporządzającej raport,

b)

zatwierdzającej raport.

2. Dokument przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy
zawiera:
1)

numer i datę sporządzenia dokumentu;

2)

nazwę lub symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy przekazującej i otrzymującej
materiał;

3)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie
z § 5 ust. 1–4;

4)

przekazaną ilość materiału i jednostkę miary;

5)

imię i nazwisko osoby:
a)

sporządzającej dokument,

b)

wydającej materiał,

c)

upoważnionej do pobrania materiału.
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3. Dokument zużycia materiału zawiera:
1)

numer i datę sporządzenia dokumentu;

2)

nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;

3)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące zużyty materiał,
zgodnie z § 5 ust. 1–4;

4)

ilość zużytego materiału i jednostkę miary;

5)

cel zużycia materiału;

6)

imię i nazwisko osoby:
a)

sporządzającej dokument,

b)

dokonującej zużycia materiału,

c)

potwierdzającej dokonanie zużycia materiału.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

w porozumieniu:
MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia ...
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
Zgodnie

z

upoważnieniem

ustawowym

minister

właściwy

do

spraw

wewnętrznych

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem Obrony Narodowej, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia, w tym dokumenty
stanowiące podstawę wpisu do ewidencji, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych
zawartych w ewidencji i tych dokumentach, mając na względzie potrzebę zapewnienia pełnej
rejestracji i jednoznacznej identyfikacji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych oraz przyjętych do remontu, naprawy,
przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych oraz zniszczenia.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora
oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym
zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ewidencjonowania wytworzonych oraz przyjętych do
remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech
użytkowych lub zniszczenia materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ministerstwo
wiodące
Ministerstwo Obrony Narodowej – ministerstwo współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Data sporządzenia:
22 lutego 2019 r.

Źródło:
Art. 47 ust. 6 ustawy z dnia ... o
wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 47 ust. 6 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ewidencjonowania materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych oraz
przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia, w tym
dokumenty stanowiące podstawę wpisu do ewidencji, sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych zawartych w
ewidencji i tych dokumentach, mając na względzie potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji i jednoznacznej identyfikacji
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych
oraz przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych oraz zniszczenia.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomenduje się opracowanie, sposobu ewidencjonowania, w tym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do ewidencji,
sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji i tych dokumentach wytworzonych oraz
przyjętych do remontu, naprawy, przerobienia, oznakowania, pozbawienia cech użytkowych lub zniszczenia materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Przedmiotowe rozporządzenie ma na względzie potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i ich
jednoznacznej identyfikacji oraz rejestracji zawartych transakcji, w tym transakcji w zakresie pośrednictwa, potrzebę
pełnej rejestracji i jednoznacznej identyfikacji tych towarów koncesjonowanych w przypadku ich przyjęcia na
przechowanie lub w komis, jak również potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji oraz jednoznacznej identyfikacji
i lokalizacji strzeleckiej broni palnej i odrębnych istotnych komponentów, w razie braku możliwości ich
ewidencjonowania w SRB.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję MSWiA w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o

Wielkość
1275

Źródło danych
MSWiA

Oddziaływanie
Prowadzenie ewidencji
wytworzonych oraz przyjętych
do remontu, naprawy,
przerobienia, oznakowania,
pozbawienia cech użytkowych
lub zniszczenia materiałów
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przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
duże przedsiębiorstwa
Brak
W ujęciu
wpływu.
pieniężnym
Brak
(w mln zł, ceny sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
wpływu.
stałe z … r.)
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak
domowe
wpływu.
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak wpływu.
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Bak wpływu.
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak wpływu.
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
X nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzany wzór wniosku nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

08/03-KT

Projekt
ROZPORZĄDZENI
M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych
Na podstawie art. 51 ustawy z dnia ... 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

podmioty uprawnione do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została
pozbawiona cech użytkowych oraz oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej
cech użytkowych;

2)

tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu pozbawienia cech
użytkowych;

3)

tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu przeprowadzenia
weryfikacji zgodności pozbawienia cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi;

4)

tryb i formę oznakowania i poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych;

5)

stawkę opłaty za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych.
§ 2. 1. W zgodzie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403

ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech
użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie
nadaje się do użytku, zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2403”, podmiotami
uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona
cech użytkowych oraz oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych
są Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej „CLKP” Wojskowy

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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Instytut Techniczny Uzbrojenia, zwany dalej „WITU” oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej,
zwany dalej „IMP”, którym do celów identyfikacyjnych odpowiednio nadaje się symbole
„CL”„WI” „IM”.
2. Podmioty posiadające uprawnienia do weryfikacji oraz pozbawiania strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych, zapewniają jasny podział tych zadań i osób ich wykonujących w
ramach tego podmiotu.
§ 3. 1. Posiadacz strzeleckiej broni palnej, przekazując broń podmiotowi uprawnionemu
do pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych o którym mowa w art. 48 ust. 2
ustawy, okazuje pozwolenie na broń lub dokument uprawniający do dysponowania bronią.
2. Przedsiębiorca przyjmujący strzelecką broń palną do pozbawienia cech użytkowych
potwierdza jej przyjęcie na piśmie oraz odnotowuje w ewidencji o której mowa w § 4 pkt 2.
§ 4. Przedsiębiorca uprawniony do pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych:
1)

może powierzać czynności związane z pozbawianiem strzeleckiej broni palnej cech
użytkowych wyłącznie pracownikom, którzy spełniają wymagania określone w art. 30
ustawy z dnia … 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. …);

2)

prowadzi ewidencję strzeleckiej broni palnej przyjętej w celu pozbawienia cech
użytkowych.

Do

prowadzenia

ewidencji

stosuje

się

odpowiednio

przepisy

rozporządzenia wydanego na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy, o której mowa w pkt 1;
3)

przechowuje strzelecką broń palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych w
pomieszczeniach magazynowych spełniających warunki określone w rozporządzeniu
wydanym na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 1.
§ 5. Przedsiębiorca uprawniony do pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech

użytkowych przekazuje podmiotowi uprawnionemu do weryfikacji, egzemplarz strzeleckiej
broni palnej do potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych i naniesienia właściwego
oznakowania wraz z dokumentem, w którym stwierdza, że strzelecka broń palna została
pozbawiona cech użytkowych zgodnie z właściwą dla danego rodzaju broni palnej
specyfikacją techniczną wymienioną w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze
(UE) 2015/2403 ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania
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broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych
trwale nie nadaje się do użytku, dołączając dowód dokonania opłaty za dokonanie oceny
zgodności pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej broni palnej, naniesienia oznaczenia i
wydanie świadectwa.
§ 6. CLKP, WITU, IMP dokonuje oceny pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej
broni palnej w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty przekazania broni wraz z
dokumentem i dowodem, o których mowa w § 5.
§ 7. 1. W przypadku potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej broni
palnej CLKP, WITU, IMP nanosi w sposób trwały oznaczenia zgodnie z załącznikiem II do
rozporządzenia 2018/337, których wzór stanowi załącznik do rozporządzenia. Pełne
oznaczenie umieszcza się na szkielecie broni palnej, natomiast znak pozbawienia cech
użytkowych (1) i państwo, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych (2), umieszcza
się na wszystkich pozostałych istotnych komponentach broni palnej. Miejsce i technika
naniesienia oznaczenia zależna jest od konstrukcji i materiału, z którego jest wykonany dany
komponent (część) broni palnej.
2. O potwierdzeniu pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej broni palnej CLKP,
WITU, IMP zawiadamia podmiot, który zalecił dokonanie potwierdzenia pozbawienia
strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, informując o możliwości odebrania strzeleckiej
broni palnej w terminie 30 dni.
3. Do strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych dołącza się świadectwo o
treści w języku polskim i angielskim zgodnej z załącznikiem III do rozporządzenia 2018/337,
sporządzone na papierze uniemożliwiającym fałszowanie.
4. Numer wydanego świadectwa pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych
i dane zawarte w tym świadectwie oraz oznakowanie strzeleckiej broni palnej pozbawionej
cech użytkowych CLKP, WITU IMP umieszcza w Systemie Rejestracji Broni (SRB), o
którym mowa w art. 102 ustawy, o której mowa w § 4 pkt 1.
§ 8. 1. W przypadku niepotwierdzenia pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej broni
palnej przedstawionej do oceny, CLKP, WITU, IMP zawiadamia o tym podmiot zlecający
dokonanie potwierdzenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych.
2. Odmowę potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej broni palnej
uzasadnia się. W uzasadnieniu, jeżeli jest to możliwe, powinien być wskazany zakres
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dodatkowych prac niezbędnych do uznania, iż dany egzemplarz strzeleckiej broni palnej
został pozbawiony cech użytkowych.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
w porozumieniu:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra
Spraw
i Administracji
z dnia … (poz. …)

Wewnętrznych

WZÓRY OZNAKOWANIA BRONI PALNEJ POZBAWIONEJ CECH UŻYTKOWYCH

EU1) PL2) CL3) cc4)
0000005)

EU1) PL2) WI3) cc4)
0000005)

EU1) PL2) IM3) cc4)
0000005)
1)
2)
3)
4)
5)

Znak pozbawienia cech użytkowych, wykonany kolorem czerwonym
Państwo, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych
Symbol podmiotu poświadczającego pozbawienie broni palnej cech użytkowych
Rok, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych
Numer świadectwa pozbawienia cech użytkowych

Pełny znak umieszcza się jedynie na szkielecie broni palnej, natomiast znak pozbawienia cech użytkowych (1)
i państwo, w którym nastąpiło pozbawienie cech użytkowych (2), umieszcza się na wszystkich pozostałych
istotnych częściach broni palnej.
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 51 ustawy z dnia ... o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym minister właściwy do spraw wewnętrznych w
porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

podmioty uprawnione do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została

pozbawiona cech użytkowych oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech
użytkowych,
2)

tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu pozbawienia cech

użytkowych,
3)

tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu przeprowadzenia weryfikacji

zgodności pozbawienia broni cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi,
4)

tryb i formę oznakowania i poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech

użytkowych oraz indywidualny znak graficzny identyfikujący podmiot poświadczający właściwe
pozbawienie cech użytkowych,
5)

stawkę opłaty za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni cech użytkowych

– mając na względzie potencjał naukowo-badawczy podmiotów uprawnionych dający gwarancję
należytego wykonywania zleconych czynności, sprawne przeprowadzanie procedury pozbawiania
broni cech użytkowych i jej rzetelne dokumentowanie, adekwatność opłaty do kosztów dokonanej
weryfikacji oraz rozdzielenie zadań i osób wykonujących pozbawianie broni palnej cech użytkowych
od zadań związanych z weryfikacją sposobu pozbawienia cech użytkowych.
Podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została
pozbawiona cech użytkowych oraz oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech
użytkowych są Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia oraz Instytut Mechaniki Precyzyjnej.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
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Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora
oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym
zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.

–8–
Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - ministerstwo
wiodące
Ministerstwo Obrony Narodowej – ministerstwo współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Data sporządzenia:
22 lutego 2019 r.

Źródło:
Art. 51 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności
gospodarczej
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia w sprawie w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, zawartego w art. 51
ustawy z dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz wprowadzenie do
krajowego porządku prawnego regulacji zgodnych z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2015/2403 ustanawiającym wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu
zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku, zmienionego rozporządzeniem
wykonawczym Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. (Dz. Urz. UE L 333 z 19.12.2015, str. 62), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2015/2403”.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomenduje się opracowanie:
- wzorów oznakowania broni palnej pozbawionej cech użytkowych,
- wzoru świadectwa pozbawienia cech użytkowych,
Ponadto wyznacza się:
- podmioty uprawnione do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych
oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych,
- tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu pozbawienia cech użytkowych,
- tryb postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną w celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności pozbawienia
broni cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi,
- tryb i formę oznakowania i poświadczenia pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych oraz indywidualny
znak graficzny identyfikujący podmiot poświadczający właściwe pozbawienie cech użytkowych,
- wysokość opłaty za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych
Tryb postępowania oraz forma oznakowania i poświadczania pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych,
powinien być zgodny z analogicznymi procedurami oraz wzorami na obszarze UE.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję MSWiA w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

Wielkość
1275

Źródło danych
MSWiA

Oddziaływanie
Spełnienie przez
przedsiębiorcę dokonującego
pozbawienia strzeleckiej broni
palnej cech użytkowych
wymagań wynikających z
rozporządzenia.
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CLKP

1

MSWiA

Dokonywanie weryfikacji i
poświadczanie, że strzelecka
broń palna została pozbawiona
cech użytkowych oraz
oznakowania strzeleckiej
broni palnej pozbawionej cech
użytkowych.
WITU
1
MSWiA
Dokonywanie weryfikacji i
poświadczanie, że strzelecka
broń palna została pozbawiona
cech użytkowych oraz
oznakowania strzeleckiej
broni palnej pozbawionej cech
użytkowych.
IMP
1
MSWiA
Dokonywanie weryfikacji i
poświadczanie, że strzelecka
broń palna została pozbawiona
cech użytkowych oraz
oznakowania strzeleckiej
broni palnej pozbawionej cech
użytkowych.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)

– 10 –
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

Brak
wpływu.
Brak
wpływu.
Brak
wpływu.
Brak wpływu.
Bak wpływu.

sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brak wpływu.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
X nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzany wzór wniosku nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia
w sprawie pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia ... 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. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

szczegółowy sposób pozbawiania innej broni i wyrobów cech użytkowych;

2)

tryb i sposób pozbawienia cech użytkowych i oznakowania innej broni i wyrobów
pozbawionych cech użytkowych oraz zakres danych umieszczanych w ewidencji;

3)

podmioty uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych innej broni i
wyrobów i zatwierdzania specyfikacji technicznej;

4)

stawki odpłatności za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i poświadczenie
pozbawienia innej broni i wyrobów cech użytkowych;

5)

wzór świadectwa pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o innej broni i wyrobach, należy przez to

rozumieć broń palną inną niż strzelecka broń palna i wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
§ 3. 1. Inną broń i wyroby przekazane do pozbawienia cech użytkowych poddaje się
zmianom polegającym na usunięciu lub unieszkodliwieniu w sposób trwały i nieodwracalny
części i zespołów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania danego rodzaju, typu broni i
wyrobu lub eliminacji cech użytkowych przesądzających o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
2. W przypadku występowania w innej broni i wyrobach broni palnej lub istotnych
części broni palnej, w celu pozbawienia cech użytkowych poddaje się je zmianom zgodnie z
art. 49 ustawy z dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
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obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. Pozbawienie cech użytkowych innej broni odbywa się w taki sposób, aby broń, mimo
działania sprężonych gazów, powstałych na skutek spalania materiału miotającego, nie była
zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego, a
przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia specjalistycznych czynności nie było
możliwe.
4. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1,

w uzasadnionych

przypadkach stosuje się:
1)

usunięcie komponentów, materiałów lub baz danych parametrów technicznych
zaprojektowanych do celów wojskowych lub policyjnych, które umożliwiają wyrobom
wojskowym lub policyjnym stanie się wyrobem równoważnym do cywilnej pozycji
środka zaopatrzenia;

2)

unieszkodliwienie w rozumieniu przepisów o odpadach komponentów, materiałów
zaprojektowanych do celów wojskowych lub policyjnych.
5. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1–3, w uzasadnionych

przypadkach stosuje się:
1)

zmiany konstrukcyjne, elektryczne, mechaniczne i inne, które umożliwiają wyrobom
wojskowym i policyjnym stanie się wyrobem równoważnym do cywilnej pozycji środka
zaopatrzenia;

2)

technologie naspawania materiałem twardszym niż stosowany do wykonania
zasadniczego elementu istotnej części broni i wyrobów;

3)

stalowe kołki zaślepiające o większej twardości niż materiał, z którego wykonano
zasadnicze elementy istotnej części broni i wyrobów;

4)

wiercenie mimośrodowe otworów pod kołki zaślepiające, w stosunku do zaślepianych
otworów roboczych. Jeżeli jest to możliwe otwory pod kołki zaślepiające powinny być
nieprzelotowe;

5)

połączenia na wcisk, które wymagają do ich rozłączenia możliwie największych sił.
§ 4. 1. Podmioty posiadające koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w

zakresie wytwarzania danego rodzaju innej broni i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i
policyjnym dokonują pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów na podstawie
zatwierdzonej specyfikacji technicznej.
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2. Pozbawienie cech użytkowych innej broni i wyrobów potwierdza się i oznacza w
sposób i w miejscu określonych w specyfikacji technicznej.
3. Oznaczenie jednoznacznie określa jednostkę odpowiedzialną za potwierdzenie
pozbawienia cech użytkowych i zawiera symbol jednostki uprawnionej do potwierdzenia
pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów oraz numer ewidencyjny.
4. Oznaczenie nanosi jednostka uprawniona do potwierdzenia pozbawienia cech
użytkowych, w sposób trwały, na powierzchniach zewnętrznych.
5. Numer ewidencyjny jest nadawany przez jednostkę uprawnioną do potwierdzania
pozbawienia cech użytkowych, zgodnie z ewidencją potwierdzeń pozbawienia cech
użytkowych prowadzonych przez tę jednostkę.
§ 5. 1. Ewidencja innej broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych jest
prowadzona przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1.
2. Ewidencja zawiera następujące informacje:
1)

numer ewidencyjny innej broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych;

2)

rodzaj, typ, model, kaliber oraz indywidualne oznaczenie identyfikacyjne innej broni i
wyrobów;

3)

nazwę, numer identyfikacji podatkowej i adres jednostki wykonującej czynności
związane z pozbawieniem cech użytkowych;

4)

nazwę, numer identyfikacji podatkowej i adres zlecającego pozbawienie cech
użytkowych;

5)

datę potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów i naniesienia
wymaganych oznaczeń.
§ 6. 1. Jednostkami uprawnionymi do wydawania specyfikacji technicznej są podmioty

posiadające uprawnienia do wytwarzania innej broni i wyrobów.
2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, wydają specyfikacje techniczne w odniesieniu do
rodzajów innej broni i wyrobów, które mogą wytwarzać zgodnie z posiadaną koncesją.
§ 7. Podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, potwierdzają na piśmie fakt przyjęcia innej
broni i wyrobów do pozbawienia cech użytkowych.
§ 8. 1. Potwierdzenie pozbawienia innej broni i wyrobów cech użytkowych jest
przeprowadzane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia do oceny zgodności pozbawienia cech
użytkowych innej broni i wyrobów z odpowiednią specyfikacją techniczną.
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2. O potwierdzeniu pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów jednostki
uprawnione, o których mowa w § 9, zawiadamiają jednostki, które zleciły dokonanie
potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów, informując o
możliwości ich odebrania w terminie 30 dni. Do innej broni i wyrobów dołącza się
świadectwo pozbawienia cech użytkowych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do
rozporządzenia.
3. W przypadku odmowy potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych innej broni i
wyrobów jednostka uprawniona, o której mowa w § 9, uzasadnia swoje stanowisko na piśmie.
4. Odmowa potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów może
zostać wydana wyłączenie w związku z niespełnieniem warunków technicznych określonych
w zatwierdzonej specyfikacji technicznej.
5. W uzasadnieniu, jeżeli jest to możliwe, jest wskazany zakres dodatkowych prac
niezbędnych do skutecznego pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów.
§ 9. Jednostkami uprawnionymi do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz
jednostkami uprawnionymi do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych innej broni i
wyrobów są:
1)

Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;

2)

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;

3)

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce;

4)

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie;

5)

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku;

6)

Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu;

7)

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie;

8)

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu;

9)

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

10) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
11) Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
12) Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex.
§ 10. 1. Opłata za wydanie zatwierdzonej specyfikacji technicznej wynosi ……. zł.
Jednostka uprawniona, która wydała specyfikację techniczną, może pobrać opłatę w wyższej
wysokości w przypadku udokumentowania kosztów badań i czynności związanych z
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wydaniem specyfikacji technicznej dotyczącej danego rodzaju, typu broni lub wyrobu, po
uzgodnieniu wysokości opłaty ze zlecającym opracowanie specyfikacji technicznej.
2. Opłata za dokonanie oceny zgodności pozbawienia broni i wyrobów cech
użytkowych z odpowiednią specyfikacją techniczną wynosi ………. zł. Jednostka
uprawniona, która dokonała tej oceny, może pobrać opłatę w wyższej wysokości w
przypadku udokumentowania kosztów czynności związanych z oceną zgodności pozbawienia
broni i wyrobów cech użytkowych dotyczących danego rodzaju, typu broni lub wyrobu, po
uzgodnieniu wysokości opłaty ze zlecającym dokonanie oceny.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
w porozumieniu:
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Obrony Narodowej
z dnia … (poz. ….)

WZÓR ŚWIADECTWA POZBAWIENIA CECH UŻYTKOWYCH INNEJ BRONI I WYROBÓW


ŚWIADECTWO POZBAWIENIA CECH UŻYTKOWYCH
BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA
ALBO WYROBU O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
poświadcza się
że broń palna inna niż strzelecka broń palna / wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym*)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(opis broni palnej innej niż strzelecka broń palna albo wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym)

został(-a) pozbawiony(-a) cech użytkowych zgodnie ze specyfikacją techniczną
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(wskazanie specyfikacji technicznej)

i oznaczony(-a) symbolem:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(numer naniesiony na broni palnej innej niż strzelecka broń palna albo wyrobie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym )

Nazwa, numer identyfikacji podatkowej i adres jednostki wykonującej czynności związane z
pozbawieniem cech użytkowych: .............................................................................................................. .
Nazwa, numer identyfikacji podatkowej i adres zlecającego pozbawienie cech użytkowych:
.................................................................................................................................................................... .
Data wydania świadectwa pozbawienia cech użytkowych: ....................................................................... .
Podpis przedstawiciela oraz pieczęć jednostki
wykonującej czynności związane z
pozbawieniem cech użytkowych
*) niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 54 ustawy z dnia
... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.
Zgodnie z upoważnieniem Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób pozbawiania innej broni i wyrobów cech użytkowych,
2) tryb i sposób weryfikacji pozbawienia cech użytkowych i oznakowania innej broni
i wyrobów pozbawionych cech użytkowych oraz zakres danych umieszczanych w ewidencji,
3) podmioty uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych innej broni i
wyrobów i zatwierdzania specyfikacji technicznej,
4) wysokość opłaty za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i opłaty za poświadczenie
pozbawienia innej broni i wyrobów cech użytkowych,
5) wzór świadectwa pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów
– mając na względzie zastosowanie właściwej procedury przy pozbawianiu cech
użytkowych, gwarantującej bezpieczeństwo nabywców innej broni i wyrobów pozbawionych
cech użytkowych, adekwatność opłaty do kosztów dokonanej czynności oraz zawarcie we
wzorze świadectwa danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację innej broni lub
wyrobów jako pozbawionych cech użytkowych.
Rozporządzenie określa techniczne aspekty pozbawiania cech użytkowych broni palnej
innej niż strzelecka broń palna , w tym czynności które należy wykonać aby unieszkodliwić ją
w sposób trwały i nieodwracalny.
Rozporządzenie zawiera wzór zaświadczenia oraz wykaz podmiotów uprawnionych do
weryfikacji i poświadczenia, że broń palna inna niż strzelecka broń palna albo wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zostały pozbawione cech użytkowych:
1) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie;
2) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
3) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce;
4) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie;
5) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku;
6) Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu;
7) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie;
8) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu;
9) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;
10) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
11) Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
12) Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
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krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.
597).
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.) projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego
Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.), do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z
prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozbawiania
cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna i wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Obrony Narodowej – ministerstwo współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
MON
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
MON

Data sporządzenia:
22 lutego 2019 r.

Źródło:
Art. 54 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności
gospodarczej
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Obrony Narodowej ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zgodnie z upoważnieniem Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób pozbawiania innej broni i wyrobów cech użytkowych,
2)
tryb i sposób weryfikacji pozbawienia cech użytkowych i oznakowania innej broni i wyrobów pozbawionych
cech użytkowych oraz zakres danych umieszczanych w ewidencji,
3)
podmioty uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów i zatwierdzania
specyfikacji technicznej,
4)
wysokość opłaty za zatwierdzenie specyfikacji technicznej i opłaty za poświadczenie pozbawienia innej broni
i wyrobów cech użytkowych,
5)
wzór świadectwa pozbawienia cech użytkowych innej broni i wyrobów
– mając na względzie zastosowanie właściwej procedury przy pozbawianiu cech użytkowych, gwarantującej
bezpieczeństwo nabywców innej broni i wyrobów pozbawionych cech użytkowych, adekwatność opłaty do kosztów
dokonanej czynności oraz zawarcie we wzorze świadectwa danych pozwalających na jednoznaczną identyfikację innej
broni lub wyrobów jako pozbawionych cech użytkowych.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rozporządzenie określa techniczne aspekty pozbawiania cech użytkowych broni palnej innej niż strzelecka broń palna , w
tym czynności które należy wykonać aby unieszkodliwić ją w sposób trwały i nieodwracalny.
Rozporządzenie zawiera wykaz podmiotów uprawnionych do weryfikacji i poświadczenia, że broń palna inna niż
strzelecka broń palna albo wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zostały pozbawione cech użytkowych oraz
wzór zaświadczenia.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający koncesję MSWiA
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym

podmioty uprawnione do weryfikacji i
poświadczenia, że broń palna inna niż
strzelecka broń palna albo wyroby o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
zostały pozbawione cech użytkowych:
1) Instytut Przemysłu Organicznego w
Warszawie;
2) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w
Warszawie;

Wielkość
1275

Źródło danych
MSWiA

12 podmiotów (do
określenia po
konsultacjach
publicznych)

MON

Oddziaływanie
Spełnienie przez
przedsiębiorcę
dokonującego pozbawienia
broni palnej cech
użytkowych wymagań
wynikających z
rozporządzenia.
Dokonywanie weryfikacji i
poświadczanie, że
strzelecka broń palna
została pozbawiona cech
użytkowych oraz
oznakowania strzeleckiej
broni palnej pozbawionej
cech użytkowych.
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3) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
w Zielonce;
4) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w
Warszawie;
5) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i
Samochodowej w Sulejówku;
6) Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu;
7) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w
Warszawie;
8) Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
we Wrocławiu;
9) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
Policji;
10) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
11) Służba Kontrwywiadu Wojskowego;
12) Instytut Technologii Bezpieczeństwa
Moratex.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak
wpływu.
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pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
W ujęciu
niepieniężnym

sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe

Brak
wpływu.
Brak
wpływu.
Brak wpływu.
Bak wpływu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Brak wpływu.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
X
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzany wzór wniosku nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

16/03-bz

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na
przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz transakcji obrotu i
transakcji w zakresie pośrednictwa
Na podstawie art. 59 ust. 6 ustawy z dnia ... 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób prowadzenia i zakres danych dokumentacji oraz sposób ewidencjonowania
przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, a także ewidencji zawartych transakcji dotyczących obrotu tymi
towarami koncesjonowanymi;

2)

sposób prowadzenia i zakres danych dokumentacji oraz sposób ewidencjonowania
transakcji w zakresie pośrednictwa;

3)

sposób prowadzenia i zakres danych dokumentacji oraz sposób ewidencjonowania
przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis strzeleckiej
broni palnej i odrębnych istotnych komponentów w razie braku możliwości ich
ewidencjonowania w Systemie Rejestracji Broni.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)

materiałach – należy przez to rozumieć materiały wybuchowe, broń, w tym strzelecką
broń palną i odrębne istotne komponenty, amunicję oraz wyroby i technologię
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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2)

transakcjach – należy przez to rozumieć transakcje dotyczące obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;

3)

kodzie klasyfikacyjnym – należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy składający
się z klasy i podklasy oraz litery grupy zgodności materiału lub przedmiotu
wybuchowego określony w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego

przewozu

drogowego

towarów

niebezpiecznych

(ADR),

sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. poz. 641);
4)

numerze rozpoznawczym UN – należy przez to rozumieć numer przyporządkowany
poszczególnym niebezpiecznym materiałom lub przedmiotom, poprzedzony literowym
symbolem UN, wymieniony w załączniku A do umowy, o której mowa w pkt 3.
§ 3. Dokumentacja związana z ewidencją przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na

przechowanie lub w komis materiałów, ewidencją zawartych transakcji oraz ewidencją
transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa składa się z:
1)

ksiąg ewidencyjnych;

2)

dokumentu przychodu albo rozchodu;

3)

dokumentu przekazania materiału między komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy;

4)

dokumentu zużycia materiału, w przypadku gdy jego zużycia wymaga wykonywana
działalność gospodarcza.
§ 4. 1. Ewidencję przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub

w komis materiałów, ewidencję zawartych transakcji oraz ewidencję transakcji zawartych
w zakresie pośrednictwa w księgach ewidencyjnych prowadzi się w sposób zapewniający
bieżącą kontrolę stanu posiadania przez przedsiębiorcę materiałów przeznaczonych do obrotu
oraz pełną rejestrację zawartych transakcji.
2. Księgę ewidencyjną oznacza się numerem oraz datą jej założenia, a karty księgi
ewidencyjnej numeruje się.
3. Księga ewidencyjna może być prowadzona z wykorzystaniem elektronicznych metod
przetwarzania

informacji,

pod

warunkiem

stosowania

rozwiązań

systemowych

umożliwiających rejestrację i przechowywanie wszystkich operacji wraz z kopią zapasową
oraz pozwalających na ich weryfikację na podstawie dokumentów przechowywanych przez
przedsiębiorcę.
4. Dane zawarte w księdze ewidencyjnej chroni się przed zmianą lub dostępem osób
nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradzieżą, w tym za pomocą złośliwego
oprogramowania.
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§ 5. 1. Ewidencję przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w
komis materiałów wybuchowych i zawartych transakcji dotyczących obrotu materiałami
wybuchowymi prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju oraz typu materiału wybuchowego,
w sposób pozwalający na jego identyfikację ze względu na nazwę, rodzaj oraz markę.
2. Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis
broni, w tym strzeleckiej broni palnej oraz odrębnych istotnych komponentów i zawartych
transakcji dotyczących obrotu tą bronią i komponentami prowadzi się odrębnie dla każdego
typu broni, w sposób pozwalający na jej identyfikację ze względu na nazwę, markę, model,
kaliber, kategorię i podkategorię, numer seryjny, rok wytworzenia oraz oznaczenie kraju
wytwórcy i nazwę wytwórcy.
3. Ewidencję przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i zawartych transakcji dotyczących
obrotu takimi wyrobami prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju wyrobu, w sposób
pozwalający na ich identyfikację ze względu na nazwę, numer fabryczny, rok wytworzenia.
4. Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis
amunicji i zawartych transakcji dotyczących obrotu amunicją prowadzi się odrębnie dla
każdego rodzaju, marki i kalibru.
5. Ewidencję przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na przechowanie lub w komis
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i zawartych transakcji dotyczących
obrotu technologią prowadzi się odrębnie dla każdego rodzaju technologii.
6. Ewidencję transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa prowadzi się odrębnie dla
każdego rodzaju pośrednictwa.
7. Materiały przeznaczone do obrotu ewidencjonuje się w jednostkach masy, długości,
objętości, kompletach lub sztukach, stosownie do ich rodzaju oraz typu.
§ 6. Wpisu w księdze ewidencyjnej dokonuje przedsiębiorca, osoby uprawnione do
kierowania działalnością określoną w koncesji lub osoby upoważnione na piśmie,
a w przypadku ewidencjonowania strzeleckiej broni palnej przedsiębiorca, osoby uprawnione
do kierowania działalnością gospodarczą określoną w koncesji oraz osoby upoważnione do
prowadzenia ewidencji w Systemie Rejestracji Broni.
§ 7. 1. Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonuje się na bieżąco i chronologicznie.
2. Wpisu w księdze ewidencyjnej dokonuje się w sposób w sposób trwały i czytelny.
3. Wpis w księdze ewidencyjnej nie może być wymazywany ani w inny sposób
usuwany.
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4. Zmiany w księdze ewidencyjnej dokonuje się kolorem czerwonym, w sposób
czytelny, z podaniem daty i podpisem osoby dokonującej zmiany.
§ 8. Wpis w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na
przechowanie lub w komis materiałów i zawartych transakcji zawiera:
1)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie
z § 5 ust. 1–5;

2)

nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy,
o której mowa w § 2 pkt 3, przyporządkowaną numerowi rozpoznawczemu UN oraz kod
klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami
odrębnymi;

3)

datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu albo rozchodu
materiału;

4)

jednostkę miary;

5)

numer i datę dokumentu przychodu;

6)

oznaczenie dostawcy, ze wskazaniem dokumentu uprawniającego do obrotu;

7)

ilość przyjętego materiału, a w przypadku obrotu jednostkowego wyrobami
posiadającymi indywidualny numer, zapis identyfikujący ten wyrób;

8)

numer i datę dokumentu rozchodu, dokumentu przekazania materiału między
komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy lub dokumentu zużycia materiału;

9)

oznaczenie odbiorcy;

10) oznaczenie dokumentu uprawniającego do zakupu, numer dokumentu oraz organ będący
jego wystawcą;
11) ilość wydanego materiału lub, w przypadku obrotu jednostkowego wyrobami
posiadającymi indywidualny numer, zapis identyfikujący ten wyrób;
12) stan magazynu po operacji przychodu albo rozchodu materiału;
13) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.
§ 9. Wpis w księdze ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na
przechowanie lub w komis broni, o której mowa w art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2018 r. poz. 284), oraz ewidencji zawartych transakcji
dotyczących obrotu tą bronią zawiera:
1)

rodzaj broni;

2)

liczbę egzemplarzy broni;

3)

datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej operacji przychodu albo rozchodu
broni;
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4)

informację o stanie magazynu po operacji przychodu albo rozchodu broni;

5)

imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.
§ 10. Wpis do księgi ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu oraz przyjętej na

przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i
zawartych transakcji dotyczących obrotu tą technologią zawiera:
1)

nazwę technologii;

2)

datę i numer zawartej umowy, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1;

3)

datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej;

4)

określenie formy transakcji;

5)

oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży technologii, ze wskazaniem
dokumentu uprawniającego do obrotu;

6)

oznaczenie przedsiębiorcy dokonującego zakupu technologii, ze wskazaniem dokumentu
uprawniającego do zakupu, numeru tego dokumentu oraz organu, który jest jego
wystawcą;

7)

wskazanie źródła pochodzenia technologii, a w szczególności umów o badania naukowe
i prace rozwojowe, uzyskanych patentów lub licencji oraz opracowań własnych;

8)

określenie dokumentów lub informacji przekazanych nabywcy, o których mowa w § 12
ust. 2 pkt 2–5;

9)

wykaz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, które mogą być
wytwarzane w oparciu o nabytą technologię;

10) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.
§ 11. Wpis do księgi ewidencyjnej transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa
zawiera:
1)

datę i kolejny numer wpisu do księgi ewidencyjnej;

2)

określenie przedmiotu i opis transakcji;

3)

data i numer umowy pośrednictwa;

4)

oznaczenie kontrahentów ze wskazaniem dokumentów uprawniających ich do obrotu;

5)

imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu.
§ 12. 1. Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej przeznaczonych do obrotu

materiałów i zawartych transakcji dotyczących obrotu tymi materiałami, oraz księdze
ewidencyjnej transakcji zawartych w zakresie pośrednictwa jest dokument przychodu albo
rozchodu,

dokument

przekazania

materiału

przedsiębiorcy oraz dokument zużycia materiału.

między

komórkami

organizacyjnymi

–6–
2. Podstawą dokonania wpisu w księdze ewidencyjnej przeznaczonej do obrotu oraz
przyjętej na przechowanie lub w komis technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym i zawartych transakcji dotyczących obrotu technologią jest:
1)

umowa sprzedaży lub przekazania technologii, umowa licencyjna oraz umowa o
przekazaniu

praw

do

patentu,

dotycząca

technologii

będącej

przedmiotem

ewidencjonowanej transakcji;
2)

dokumentacja procesów technologicznych;

3)

instrukcja technologiczna, instrukcja użytkowania lub inne dokumenty dotyczące
korzystania z technologii będącej przedmiotem ewidencjonowanej transakcji;

4)

opis patentowy;

5)

protokół z odbytej konsultacji, instruktażu lub pokazu technicznego.
3. Podstawą dokonania wpisu do ewidencji transakcji zawartych w zakresie

pośrednictwa jest zawarta umowa w zakresie pośrednictwa.
§ 13. Dokument przychodu albo rozchodu zawiera:
1)

numer i datę sporządzenia oraz oznaczenie przedsiębiorcy sporządzającego dokument;

2)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie
z § 5 ust. 1–4, albo określenie rodzaju technologii lub transakcji pośrednictwa;

3)

nazwę materiału lub przedmiotu niebezpiecznego określoną w załączniku A do umowy,
o której mowa w § 2 pkt 3, przyporządkowaną numerowi rozpoznawczemu UN oraz kod
klasyfikacyjny i numer rozpoznawczy UN, jeżeli są one wymagane przepisami
odrębnymi;

4)

ilość przyjętego lub wydanego materiału i jednostkę miary;

5)

oznaczenie dostawcy lub nabywcy;

6)

numer i serię dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru materiału;

7)

datę przyjęcia lub wydania materiału;

8)

informację o posiadaniu koncesji na obrót materiałami przez przedsiębiorcę
wystawiającego dokument rozchodu;

9)

imię i nazwisko osoby:
a)

sporządzającej dokument,

b)

wydającej materiał,

c)

upoważnionej do odbioru materiału.

§ 14. Dokument

przekazania

materiału

przedsiębiorcy zawiera:
1)

numer i datę sporządzenia dokumentu;

między

komórkami

organizacyjnymi
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2)

nazwę lub symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy przekazującej i otrzymującej
materiał;

3)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie
z § 5 ust. 1–5;

4)

przekazaną ilość materiału i jednostkę miary;

5)

imię i nazwisko osoby:
a)

sporządzającej dokument,

b)

wydającej materiał,

c)

upoważnionej do odbioru materiału.

§ 15. Dokument zużycia materiału zawiera:
1)

numer i datę sporządzenia dokumentu;

2)

nazwę i symbol komórki organizacyjnej przedsiębiorcy;

3)

nazwę handlową, indeks, symbol oraz inne oznaczenia identyfikujące materiał, zgodnie
z § 5 ust. 1–5;

4)

ilość zużytego materiału i jednostkę miary;

5)

cel zużycia materiału;

6)

imię i nazwisko osoby:
a)

sporządzającej dokument,

b)

dokonującej zużycia,

c)

potwierdzającej dokonanie zużycia materiału.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
w porozumieniu:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 59 ust. 6 ustawy z dnia ...
o

wykonywaniu

działalności

gospodarczej

w zakresie

wytwarzania

i obrotu

materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
Zgodnie

z

upoważnieniem

ustawowym

Minister

właściwy

do

spraw

wewnętrznych,

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem Obrony Narodowej, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób ewidencjonowania, w tym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do ewidencji,
sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji i tych dokumentach:
1)

przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów

wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, a także zawartych transakcji mających za przedmiot obrót tymi towarami
koncesjonowanymi,
2)

zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa

– mając na względzie potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i ich
jednoznacznej identyfikacji oraz rejestracji zawartych transakcji, w tym transakcji w zakresie
pośrednictwa,

potrzebę

pełnej

rejestracji

i jednoznacznej

identyfikacji

tych

towarów

koncesjonowanych w przypadku ich przyjęcia na przechowanie lub w komis.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013
r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora oceny
skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych
na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - ministerstwo
wiodące
Ministerstwo Obrony Narodowej – ministerstwo współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Data sporządzenia:
22 lutego 2019 r.

Źródło:
Art. 59 ust. 6 ustawy z dnia ... o
wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia w sprawie ewidencjonowania przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis
materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz transakcji obrotu i transakcji w zakresie pośrednictwa, zawartego w art. 59 ust. 6 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomenduje się opracowanie, sposobu ewidencjonowania, w tym dokumenty stanowiące podstawę wpisu do ewidencji,
sposób prowadzenia i szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji i tych dokumentach:
- przeznaczonych do obrotu oraz przyjętych na przechowanie lub w komis materiałów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także zawartych transakcji mających za
przedmiot obrót tymi towarami koncesjonowanymi,
- zawartych transakcji w zakresie pośrednictwa.
Przedmiotowe rozporządzenie ma na względzie potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i ich
jednoznacznej identyfikacji oraz rejestracji zawartych transakcji, w tym transakcji w zakresie pośrednictwa, potrzebę
pełnej rejestracji i jednoznacznej identyfikacji tych towarów koncesjonowanych w przypadku ich przyjęcia na
przechowanie lub w komis, jak również potrzebę zapewnienia pełnej rejestracji oraz jednoznacznej identyfikacji
i lokalizacji strzeleckiej broni palnej i odrębnych istotnych komponentów, w razie braku możliwości ich
ewidencjonowania w SRB.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję MSWiA w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

Wielkość
1275

Źródło danych
MSWiA

Oddziaływanie
Prowadzenie ewidencji
przeznaczonych do obrotu
oraz przyjętych na
przechowanie lub w komis
materiałów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
oraz transakcji obrotu i
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transakcji w zakresie
pośrednictwa
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak
wpływu.
pieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Brak
(w mln zł,
przedsiębiorstw
wpływu.
ceny stałe z
rodzina,
obywatele
oraz
gospodarstwa
Brak
…… r.)
domowe
wpływu.
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak wpływu.
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Bak wpływu.
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak wpływu.
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
X nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzany wzór wniosku nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej
niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz
strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów
Na podstawie art. 64 ustawy z dnia ... 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. ….) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych stanowiący
załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Określa się wzór informacji o sprzedaży broni palnej innej niż strzelecka broń
palna, na posiadanie której wymagane jest pozwolenie stanowiący załącznik nr 2 do
rozporządzenia.
§ 3. Określa się wzór informacji o sprzedaży strzeleckiej broni palnej i istotnych
komponentów stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
w porozumieniu:
MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1

WZÓR
INFORMACJA O DOKONANEJ SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

DANE SPRZEDAWCY:
....................................................................................
…………………………………………………................................
………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)

....................................................................................
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

…………..................................................................
(miejscowość i data sporządzenia informacji)

ADRESAT INFORMACJI: …………..................................................................
…………..................................................................
…………..................................................................

(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)

....................................................................................

…………..................................................................

(numer koncesji)

....................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP)

DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY: …………..................................................................
…………..................................................................

DANE NABYWCY:
....................................................................................
…………………………………………………................................
………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)

....................................................................................
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)

Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 1
ustawy*
Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2
ustawy*
Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3
ustawy*

....................................................................................
(numer koncesji - jeżeli dotyczy)

....................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP – nabywcy innego niż osoba

*

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU MATERIAŁÓW
WYBUCHOWYCH:

Ustawa z dnia …. 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. …)
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fizyczna)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..
....................................................................................
………………………………………………………………………..
(numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli nie
został nadany – nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości oraz
organ, który wydał dokument tożsamości – w przypadku gdy
nabywcą jest osoba fizyczna)

………………………………………………………………………………..
....................................................................................
....................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu
uprawniającego do nabycia materiałów wybuchowych)

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................
(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz oznaczenie organu, który wydał
dokument tożsamości)

………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................
...........................................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego
do odbioru materiałów wybuchowych)

WYKAZ SPRZEDANCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

lp.
1

NAZWA HANDLOWA
MATERIAŁU
WYBUCHOWEGO

OZNACZENIE
PRODUCENTA

NUMER PARTII

ROK
PRODUKCJI

ILOŚĆ
(MASA)

DODATKOWE
OZNACZENIA
FABRYCZNE
STOSOWANE PRZEZ
PRODUCENTA
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Załącznik nr 2

WZÓR
INFORMACJA O DOKONANEJ SPRZEDAŻY BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE
KTÓREJ WYMAGANE JEST POZWOLENIE

DANE SPRZEDAWCY:

…………...........................................................................
(miejscowość i data sporządzenia informacji)

.......................................................................................
…………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………..
ADRESAT INFORMACJI:

(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)

.......................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

.…………..................................................................
…………..................................................................
…………..................................................................

(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)

…………..................................................................

.......................................................................................
(numer koncesji)

.......................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP)

DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY: …………..................................................................
…………..................................................................

DANE NABYWCY:
.......................................................................................
…………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)

.......................................................................................
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)

Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 3 pkt 1 i 2
ustawy*
Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 i 4
ustawy*
Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 3 pkt 6
ustawy*

.......................................................................................
(numer koncesji - jeżeli dotyczy)

.......................................................................................
numer identyfikacji podatkowej NIP – nabywcy innego niż osoba
fizyczna)

……………………………………………………………………………………
.......................................................................................
……………………………………………………………………………………
(numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli nie
został nadany – nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości oraz
organ, który wydał dokument tożsamości – w przypadku gdy nabywcą
jest osoba fizyczna)

……………………………………………………………………………………
.......................................................................................
.......................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie
uprawniającego do nabycia broni palnej)

*

wystawcy

dokumentu

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU BRONI:
………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………….
......................................................................................
(nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości oraz oznaczenie organu, który wydał
dokument tożsamości)

………………………………………………………………………………….
......................................................................................
......................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego
do odbioru broni palnej)

Ustawa z dnia …. 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. …)
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WYKAZ SPRZEDANEJ BRONI PALNEJ INNEJ NIŻ STRZELECKA BROŃ PALNA, NA POSIADANIE KTÓREJ WYMAGANE
JEST POZWOLENIE (oddzielnie dla każdego typu broni)
lp.

OZNAKOWANIE

PAŃSTWO
WYTWORZENIA**

KALIBER

MARKA

KATEGORIA/PODKATEGORIA/TYP**⁾

1

**

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw
i terytoriów (Dz. U. UE L z dnia 28.11.2012).
**⁾

Kategorie i podkategorie broni określa załącznik do ustawy z dnia …. 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. …).
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Załącznik nr 3

WZÓR
INFORMACJA O DOKONANEJ SPRZEDAŻY STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ LUB ISTOTNYCH KOMPONENTÓW

DANE SPRZEDAWCY:

…………..................................................................................
(miejscowość i data sporządzenia informacji)

..................................................................................
…………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)

ADRESAT INFORMACJI:

..................................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

…………..........................................................................
………….........................................................................
………….........................................................................

(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)

………….........................................................................

..................................................................................
(numer koncesji)

..................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP)

DATA I MIEJSCE SPRZEDAŻY: ………….........................................................................
………….........................................................................

DANE NABYWCY:
..................................................................................
…………………………………………………..............................
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/ firma lub nazwa)

..................................................................................
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(adres miejsca stałego pobytu/adres siedziby)

Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 3 pkt 1 i 2
ustawy*
Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 3 pkt 3 i 4
ustawy*
Sprzedano podmiotowi, o którym mowa w art. 61 ust. 3 pkt 6
ustawy*

..................................................................................
(numer koncesji - jeżeli dotyczy)

..................................................................................
(numer identyfikacji podatkowej NIP – nabywcy innego niż osoba
fizyczna)

………………………………………………………………………………
..................................................................................
………………………………………………………………………………
(numer identyfikacji podatkowej NIP albo numer PESEL, a jeżeli
nie został nadany – nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości
oraz organ, który wydał dokument tożsamości – w przypadku gdy
nabywcą jest osoba fizyczna)

………………………………………………………………………………
..................................................................................
..................................................................................

DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU STRZELECKIEJ
BRONI PALNEJ LUB ISTOTNYCH KOMPONENTÓW:
……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………….
...........................................................................................
(nazwa, seria i numer dowodu tożsamości oraz oznaczenie
organu, który wydał dokument )

……………………………………………………………………………………….
...........................................................................................
...........................................................................................
(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu uprawniającego
do odbioru strzeleckiej broni palnej lub istotnych komponentów)

(nazwa, data, numer i oznaczenie wystawcy dokumentu
uprawniającego do nabycia strzeleckiej broni palnej lub istotnych
komponentów)

*

Ustawa z dnia …. 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. …)
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WYKAZ SPRZEDANEJ STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ LUB ISTOTNYCH KOMPONENTÓW (oddzielnie dla każdego
typu broni)
lp.

OZNAKOWANIE BRONI/
ISTOTNYCH KOMPONENTÓW°

RODZAJ
ISTOTNEGO
KOMPONENTU°⁾

PAŃSTWO
WYTWORZENIA**

KALIBER

MARKA

KATEGORIA/PODKATEGORIA/TYP**⁾

1

°

W przypadku sprzedaży broni oprócz oznakowania broni należy wpisać oznakowanie istotnych komponentów umieszczonych w broni jeżeli jest inne od
oznakowania na szkielecie lub komorze zamkowej broni.
°⁾

Rodzaje istotnych komponentów zostały określone w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia …. 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. …).
**

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw
i terytoriów (Dz. U. UE L z dnia 28.11.2012).
**⁾

Kategorie i podkategorie broni określa załącznik do ustawy z dnia …. 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. …).
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 64 ustawy z dnia ...
o wykonywaniu działalności gospodarczej

w

zakresie

wytwarzania i

obrotu materiałami

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym.
Zgodnie

z

upoważnieniem

ustawowym

minister

właściwy

do

spraw

wewnętrznych,

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na
posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów,
mając na względzie konieczność zapewnienia skutecznej kontroli obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią palną, w tym strzelecką bronią palną i istotnymi komponentami, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, także w przypadku braku możliwości ewidencjonowania transakcji obrotu
dotyczących strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów w SRB.
Projekt przewiduje określenie ww. wzoru informacji w załączniku do rozporządzenia.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora oceny
skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni
palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest
wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych
komponentów
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ministerstwo
wiodące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – ministerstwo
współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Data sporządzenia:
22 lutego 2019 r.

Źródło:
Art. 64 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności
gospodarczej
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych, broni palnej innej niż strzelecka
broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni palnej i istotnych komponentów,
zawartego w art. 64 ustawy z dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W związku z przygotowaniem nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
niezbędnym jest opracowanie aktu wykonawczego w sprawie wzoru informacji o sprzedaży materiałów wybuchowych,
broni palnej innej niż strzelecka broń palna, na posiadanie której jest wymagane pozwolenie oraz strzeleckiej broni
palnej i istotnych komponentów. Projekt w/w ustawy nakłada na przedsiębiorcę obowiązek informowania o dokonanej
sprzedaży właściwych organów, za pośrednictwem Systemu Rejestracji Broni (SRB), natomiast do czasu wprowadzenia
sytemu oraz w przypadkach przejściowej niemożności prowadzenia ewidencji w SRB, przedsiębiorca obowiązany jest
przekazywać stosowne informacje o dokonanej sprzedaży na wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia.
Przyjęte rozwiązanie ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli obrotu materiałami wybuchowymi, bronią palną, w
tym strzelecka bronią palną i istotnymi komponentami, na terytorium RP, także w przypadku braku możliwości
ewidencjonowania transakcji obrotu w SRB.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję MSWiA w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

Wielkość
1275

Źródło danych
MSWiA

Oddziaływanie
Obwiązek informowania o
dokonanej sprzedaży
materiałów wybuchowych,
broni palnej innej niż
strzelecka broń palna, na
posiadanie której jest
wymagane pozwolenie oraz
strzeleckiej broni palnej i
istotnych komponentów

Komendanci Wojewódzcy
Policji i Komendant
Stołeczny Policji

17

MSWiA

Obwiązek przyjmowania
informacji o dokonanej
sprzedaży materiałów
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wybuchowych, broni palnej
innej niż strzelecka broń
palna, na posiadanie której jest
wymagane pozwolenie oraz
strzeleckiej broni palnej i
istotnych komponentów
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
duże przedsiębiorstwa
Brak
W ujęciu
wpływu.
pieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Brak
(w mln zł,
przedsiębiorstw
wpływu.
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak
…… r.)
domowe
wpływu.
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Wprow
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Bak wpływu.
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak wpływu.
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
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nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
X nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzany wzór wniosku nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie musi wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

07/03-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej
Na podstawie art. 82 ustawy z dnia …. 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór zgody przewozowej stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Określa się wzór uprzedniej zgody przewozowej stanowiący załącznik nr 2 do
rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1
ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE
STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH KOMPONENTÓW I AMUNICJI DO
STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
(FIREARMS, ESSENTIAL COMPONENTS AND AMMUNITION TRANSFER PERMIT)
art. 11 i art. 10 ust. 1 dyrektywy 91/477/EWG oraz art. 12 dyrektywy 2014/28/UE
(Article 11 and Article 10 (1) of Directive 91/477/ECC also Article 12 of Directive 2014/28/EU)
1. Państwo początkowe transakcji
(Initial country of transaction)
3. Zbywca – przedsiębiorca
(Seller) (entrepreneur)

2. Państwo docelowe transakcji
(Target country of transaction)

□osoba fizyczna □osoba prawna
(natural person) (legal person)

4. Nabywca – przedsiębiorca
(Purchaser) (entrepreneur)

□osoba fizyczna □osoba prawna
(natural person) (legal person)

Nazwisko (Surname):

Nazwisko (Surname):

Imię – imiona (First name(s)):

Imię – imiona (First name(s)):

Firma przedsiębiorcy (Company name):

Firma przedsiębiorcy (Company name):

Siedziba (Registered office):

Siedziba (Registered office):

Adres (Address):

Adres (Address):

Numer telefonu (Telephone number):

Numer telefonu (Telephone number):

Numer telefaksu (Fax number):

Numer telefaksu (Fax number):

5. Dotyczy strzeleckiej broni palnej/istotnych komponentów/amunicji do strzeleckiej broni palnej
(Concerns: firearms/essential components/ ammunition)
Załącznik:
(Annex)
Nr
(No.)

Kategoria
(Category)

Typ
(Type)

Marka/model
(Marke/model)

Kaliber
(Calibre)

Nr seryjny
(Serial No.)

CIP Cecha
(CIP proof)

□TAK

(YES)

□NIE

(NO)

Inne cechy
(Other characteristics)

6. Uprzednia zgoda państwa docelowego transakcji
(Prior consent of target country of transaction)

□Nie wymagana dla strzeleckiej broni palnej nr:
(Not necessary for firearm (s) No (s))
Wskazanie podstawy:
(References of the communication)

□Uzyskana (kopia w załączeniu) dla strzeleckiej broni palnej nr:
(Obtained (copy attached) for firearm(s) No (s))
Ważna do:
(Valid until)
7. Szczegóły wysyłki (Details of consignment)
Przewoźnik (Carrier):
Data wyjazdu (Date of departure):
Przewidywana data przyjazdu:
(Estimated date of arrival)
Państwa członkowskie tranzytu:
(Member States of transit)

8. Poświadczenie przez państwo początkowe transakcji
spełnienia koniecznych wymagań
(Certification of the firearms/essential components/ammunition by
the initial country of transaction that all necessary requirements are
filled)
Data (Date):
Podpis (Signature):
Pieczątka (Stamp):
WYSYŁKA (CONSIGNMENT)
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9. Decyzja o zwolnieniu z każdorazowego poświadczenia zgody
przewozowej
(Decision on the exemption of certification of firearms/essential
components/ammunition transfer permit)
Data (Date):
Nr decyzji (Decision's number):
Czas ważności decyzji (Validity period of a decision):

10. Poświadczenie zgody przewozowej przez przedsiębiorcę
posiadającego decyzję o zwolnieniu z każdorazowego
poświadczenia zgody przewozowej
(Certification of the firearms/essential components/ammunition
transfer permit by the entrepreneur of the possession of the
decision on the exemption of certification of firearms transfer
permit)
Data (Date):
Podpis (Signature):
Pieczątka przedsiębiorcy (Stamp):

ZAŁĄCZNIK DO ZGODY PRZEWOZOWEJ NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE
STRZLECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH KOMPONENTÓW I AMUNICJI DO
STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
(ANNEX TO THE CONSENT TO TRANSFER FIREARMS, ESSENTIAL COMPONENTS
AND AMMUNITION)
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Nr
(No.)

Kategoria
(Category)

Typ
(Type)

Marka/model
(Marke/model)

Kaliber
(Calibre)

Nr seryjny
(Serial No.)

CIP Cecha
(CIP proof)

Inne cechy
(Other characteristics)
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Załącznik nr 2
UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE
STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH KOMPONENTÓW I AMUNICJI
DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
(PRIOR CONSENT TO TRANSFER FIREARMS, ESSENTIAL COMPONENTS
AND AMMUNITION)
art. 11 i art. 10 ust. 1 dyrektywy 91/477/EWG oraz art. 12 dyrektywy 2014/28/UE
(Article 11 and Article 10 (1) of Directive 91/477/ECC and Article 12 of Directive 2014/28/EU)
1. Państwo początkowe transakcji
(Initial country of transaction)

2. Państwo docelowe transakcji
(Target country of transaction)

□osoba fizyczna □osoba prawna

3. Zbywca – przedsiębiorca
(Seller) (entrepreneur)

(natural person) (legal person)

4. Nabywca – przedsiębiorca
(Purchaser) (entrepreneur)

□osoba fizyczna □osoba prawna
(natural person) (legal person)

Nazwisko (Surname):

Nazwisko (Surname):

Imię – imiona (First name(s)):

Imię – imiona (First name(s)):

Firma przedsiębiorcy (Company name):

Firma przedsiębiorcy (Company name):

Siedziba (Registered office):

Siedziba (Registered office):

Adres (Address):

Adres (Address):

Numer telefonu (Telephone number):

Numer telefonu (Telephone number):

Numer telefaksu (Fax number):

Numer telefaksu (Fax number):

5. Dotyczy strzeleckiej broni palnej/istotnych komponentów/amunicji do strzeleckiej broni palnej
(Concerns: firearms/essential components/ ammunition)
Załącznik:
(Annex)
Nr
(No.)

Kategoria
(Category)

Typ
(Type)

Marka/model
(Marke/model)

Kaliber
(Calibre)

Nr seryjny
(Serial No.)

CIP Cecha
(CIP proof)

□TAK

(YES)

Podpis (Signature):
Pieczątka (Stamp):

(NO)

Inne cechy
(Other characteristics)

6. Poświadczenie przez państwo docelowe transakcji spełnienia Dodatkowe informacje (Additional information):
koniecznych wymagań
(Certyfication by the target country of transaction that all
necessary requirements are filled)
Data (Date):

□NIE
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ZAŁĄCZNIK DO UPRZEDNIEJ ZGODY PRZEWOZOWEJ NA KAŻDORAZOWE
PRZEMIESZCZANIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ/ ISTOTNYCH
KOMPONENTÓW/AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ
(ANNEX TO THE PRIOR CONSENT TO TRANSFER FIREARMS/ESSENTIAL
COMPONENTS/AMMUNITION)
Nr
(No.)

Kategoria
(Category)

Typ
(Type)

Marka/model
(Marke/model)

Kaliber
(Calibre)

Nr seryjny
(Serial No.)

CIP Cecha
(CIP proof)

Inne cechy
(Other characteristics)
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 82 ustawy z dnia ... o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Przedmiotowa materia była uprzednio regulowana przez art. art. 35d ust. 5 i art. 35h ust. 3 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.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określi, w drodze rozporządzenia,
wzory zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej, mając na względzie, aby umożliwiały
one jednoznaczną identyfikację strzeleckiej broni palnej, istotnych komponentów i amunicji do
strzeleckiej broni palnej oraz stron transakcji, a także zawierały miejsca przeznaczone na dokonywanie
wpisów poświadczających legalność transakcji oraz oświadczenia, że przedsiębiorcy nie są znane
specjalne warunki lub ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży towarów.
Projekt przewiduje określenie ww. wzoru w załączniku.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora oceny
skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Data sporządzenia:
22 lutego 2019 r.

Źródło:
Art. 82 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności
gospodarczej
w zakresie
wytwarzania
i obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej, zawartego w art. 82 ustawy z
dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przedmiotowa materia była uprzednio regulowana przez art. art. 35d ust. 5 i art. 35h ust. 3 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.
W związku z powyższym rekomenduje się opracowanie, wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej,
mając na względzie, aby umożliwiały one jednoznaczną identyfikację strzeleckiej broni palnej, istotnych komponentów i
amunicji do strzeleckiej broni palnej oraz stron transakcji, a także zawierały miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów
poświadczających legalność transakcji oraz oświadczenia, że przedsiębiorcy nie są znane specjalne warunki lub
ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży towarów.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję MSWiA w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym
Komendanci Wojewódzcy
Policji oraz Komendant
Stołeczny Policji
Minister Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

Wielkość
1275

Źródło danych
MSWiA

Oddziaływanie
Wystąpienie do właściwego
organu w celu uzyskania zgody
przewozowej i uprzedniej
zgody przewozowej.

17

MSWiA

1

MSWiA

Wydawanie zgód
przewozowych i uprzednich
zgód przewozowych.
Zgodnie z ustawą z dnia … o
wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym MSWiA jest
organem właściwym w
zakresie wydania decyzji
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zwalniającej przedsiębiorcę
dokonującego
przemieszczenia strzeleckiej
broni palnej z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jako
państwa początkowego
transakcji, z obowiązku
każdorazowego
poświadczania zgody
przewozowej przez
komendanta wojewódzkiego
Policji
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak
wpływu.
pieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Brak
(w mln zł,
przedsiębiorstw
wpływu.
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak
…… r.)
domowe
wpływu.
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak wpływu.
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Bak wpływu.
przedsiębiorstw
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rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
domowe

Brak wpływu.

Niemierzalne
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli X nie
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
X tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Wprowadzany wzór wniosku nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
inne:
Omówienie wpływu

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz broni palnej, części,
istotnych komponentów lub amunicji

Na podstawie art. 84 ust. 11 ustawy z dnia … 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz broni palnej, części,
istotnych komponentów lub amunicji, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

1)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii
z dnia ... (poz. …)
WZÓR
WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na wywóz broni palnej, części, istotnych komponentów lub
amunicji
I. Rodzaj zezwolenia na wywóz, o które wnioskuje eksporter1)
zezwolenie jednokrotne
zezwolenie wielokrotne
zezwolenie globalne
II. Oznaczenie eksportera
1) Nazwa eksportera: …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2) Numer identyfikacji podatkowej (NIP):….……………………………………......................
3) Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych
(EORI):…………………………………………………………………………………………..
4) Adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności:
a) miejscowość i kod pocztowy:………………………………………………………………..
b) ulica, numer domu lub numer lokalu:…………………………………………………..........
c) numer telefonu, numer faksu i e-mail:…..………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………...
d) imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
III. Oznaczenie odbiorcy końcowego
1) Nazwa odbiorcy końcowego:………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
2) Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych
(EORI) – jeżeli dotyczy:………………………………………………………………………
3) Adres siedziby albo miejsca stałego pobytu:
a) miejscowość i kod pocztowy:………………………………………………………………..-
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b) ulica, numer domu lub numer lokalu:……………………………………………………….
c) kraj…………………………………………………………………………………………...
d) numer telefonu, numer faksu i e-mail:………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
IV. Dane agenta celnego lub przedstawiciela eksportera lub podmiotu będącego
partnerem handlowym eksportera przy realizacji wnioskowanego wywozu
1) Nazwa agenta celnego lub przedstawiciela eksportera lub podmiotu będącego partnerem
handlowym eksportera przy realizacji wnioskowanego wywozu:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
2) Określenie roli w wywozie:…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
3) Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych
(EORI):…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
4) Adres siedziby albo miejsca stałego pobytu:…………………………………………………
a) miejscowość i kod pocztowy:………………………………………………………………..
b) ulica, numer domu lub numer lokalu:…………………………………………………..........
c) kraj……………………………………………………………………………………………
d) numer telefonu, numer faksu i e-mail:…..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
V. Oznaczenie użytkownika końcowego – jeżeli jest znany w momencie realizacji
wnioskowanego wywozu
1) Nazwa użytkownika końcowego:………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………...
2) Numer Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych
(EORI) – jeżeli dotyczy:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
3) Adres siedziby albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:
a) miejscowość i kod pocztowy:………………………………………………………………..
b) ulica, numer domu lub numer lokalu:…………………………………………………..........
d) kraj…………………………………………………………………………………………..
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c) numer telefonu, numer faksu i e-mail:…..………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………...
VI. Informacje dotyczące towarów objętych wnioskiem
Waluta
i wartość
Ilość lub

transakcji,

Oznakowanie

waga

zgodna z

Nomenklatury

umieszczone na

towaru

umową na

Scalonej CN2)

towarze

(w szt. lub

wywóz

kg)

towarów,

Kod
Lp.

Opis towaru

objętych
wnioskiem
1
2
3
(...)3)

1) Data zawarcia umowy dotyczącej wnioskowanego wywozu towaru – jeżeli dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………...
2) Końcowe zastosowanie towarów objętych wnioskiem – jeżeli dotyczy:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3) Określenie celnej procedury wnioskowanego wywozu:……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
VII. Wskazanie państw istotnych dla wywozu towarów i oznaczenie dokumentów
związanych z wywozem towarów objętych wnioskiem
1) Oznaczenie dokumentu zezwalającego na przywóz towarów objętych wnioskiem:
a) miejsce i data jego wydania: ………………………………………………………………...
b) data ważności: ………………………………………………………………………………..
c) nazwa organu, który udzielił zezwolenia na przywóz – jeżeli przywóz tych towarów do
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państwa trzeciego przywozu podlega kontroli w tym państwie:………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
2) Informacja czy broń palna, jej części i istotne komponenty oraz amunicja znajdują się
w jednym lub kilku państwach członkowskich innych, niż państwo członkowskie, w którym
złożono wniosek4)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3) Wskazanie państw istotnych dla wywozu towarów:
Państwo wywozu:

Kod oznaczenia państwa wywozu5)

Państwo przywozu:

Kod oznaczenia państwa przywozu5):

Państwo trzecie tranzytu – jeżeli dotyczy:

Kod oznaczenia państwa trzeciego tranzytu5):

Państwo członkowskie planowanego zgłoszenia do procedury wywozu, w którym znajdują się
towary objęte wnioskiem:

------------------------------------(miejscowość i data)

-------------------------------------------(czytelny podpis wnioskodawcy
lub osoby upoważnionej)

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
1) oświadczenie o posiadaniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
towarami objętymi wnioskiem;
2) oświadczenie, że wnioskodawca nie był karany za czyn stanowiący przestępstwo wymienione w art. 2 ust. 2
decyzji ramowej Rady nr 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu
aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 190
z 18.07.2002, str.1, z późn. zm.) lub za jakikolwiek inny czyn, jeżeli stanowi on przestępstwo zagrożone karą
pozbawienia wolności od lat 4 – w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym osobą
fizyczną;
3) oświadczenie osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, że nie były karane za czyn stanowiący przestępstwo wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji
ramowej Rady nr 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania
i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi, lub za jakikolwiek inny czyn, jeżeli
stanowi on przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od lat 4 – w przypadku gdy wnioskodawca
jest przedsiębiorcą innym niż osoba fizyczna;
4) oryginał albo uwierzytelnioną kopię umowy zawartej z odbiorcą w państwie trzecim, dotyczącej wywozu
towarów objętych wnioskiem;
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5) oryginał albo uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających, że właściwy organ państwa trzeciego
przywozu zezwolił na przywóz towarów objętych wnioskiem;
6) uwierzytelnione kopie pisemnych wniosków eksportera do właściwych organów państw trzecich
tranzytu o wydanie oświadczeń o braku zastrzeżeń w odniesieniu do tranzytu przez ich terytorium towarów
objętych wnioskiem – jeżeli eksporter planuje taki tranzyt;
7) dokument lub dokumenty, w formie oryginału albo uwierzytelnionej kopii, potwierdzające, że właściwy
organ państwa trzeciego tranzytu nie zgłosił zastrzeżeń wobec planowanego tranzytu towarów objętych
wnioskiem o udzielenie zezwolenia na tranzyt albo oświadczenie wnioskodawcy, że w terminie 20 dni
roboczych od daty złożenia przez eksportera wniosków, o których mowa w pkt 6, do eksportera nie wpłynęły
zastrzeżenia właściwego organu państwa trzeciego tranzytu wobec planowanego tranzytu;
8) zgodę właściwego organu państwa trzeciego na określone dysponowanie towarem, w przypadku gdy
importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej zgody albo oświadczenie,
że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie takiego zobowiązania;
9) oświadczenie eksportera, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i podane w dobrej wierze,
złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z zawartą w nim klauzulą
o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Objaśnienia:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

zaznaczyć właściwy rodzaj zezwolenia. Zakres rodzajów zezwoleń określa art. 2 pkt 14 oraz art. 9
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10
Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej
częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz
ustanawiającego zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części
i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 1);
podać Kody Nomenklatury Scalonej zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87
z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy
Celnej (Dz. Urz. EWG L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.);
w przypadku większej ilości towarów należy dodać kolejne wiersze;
w przypadku gdy broń palna, jej części i istotne komponenty oraz amunicja znajdują się w jednym lub kilku
państwach członkowskich innych, niż państwo członkowskie, w którym złożono wniosek, należy podać
nazwę lub nazwy tych państw;
kodowe oznaczenie państwa w rozumieniu rozporządzenia Komisji nr 1106/2012 z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 w sprawie
statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, w odniesieniu do aktualizacji
nazewnictwa państw i terytoriów (Dz. Urz. UE L 328 z dnia 28.11.2012, str. 7);
wniosek składany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy złożyć zgodnie z art. 84 ust.
10 ustawy z dnia … 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. …);
Wniosek składany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy złożyć zgodnie z art. 84 ust.
10 ustawy z dnia … 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. …).
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną do wydania rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz broni palnej, części, istotnych
komponentów lub amunicji (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) stanowi art. 84 ust. 11
ustawy z dnia … 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. …), zwanej dalej „ustawą”.
Zgodnie z brzmieniem art. 84 ust. 11 ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po
zasięgnięciu opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz uwzględniając obowiązek
zawarcia w nim odpowiednio elementów, o których mowa w art. 84 ust. 4 i 5 oraz pouczenia
z ust. 6 ustawy, mając na celu kompletność zawartych we wniosku informacji oraz ułatwienie
poprawnego sporządzenia wniosku.
Projekt rozporządzenia stanowi konsekwencję realizowania obowiązków państw
członkowskich wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych
przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami
oraz

amunicją,

uzupełniającego

Konwencję

Narodów

Zjednoczonych

przeciwko

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej),
oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni
palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 1),
zwanego dalej „rozporządzeniem 258”. Rozporządzenie 258, które ma zastosowanie do ww.
towarów przeznaczonych jedynie do użytku cywilnego ustala zasady wywozu broni palnej,
części, istotnych komponentów lub amunicji do państw trzecich, poza granice celne Unii
Europejskiej, z których najważniejszą jest konieczność posiadania zezwolenia na wywóz.
Projekt rozporządzenia przedstawia wzór wniosku, którego złożenie jest niezbędne do
uzyskania przez eksportera zezwolenia na wywóz broni palnej, części, istotnych
komponentów lub amunicji, określonego rozporządzeniem 258. Eksporterem (zwanym w
ustawie „wnioskodawcą”), zgodnie z art. 2 pkt. 8 rozporządzenia 258, jest osoba mająca
siedzibę w Unii Europejskiej, która dokonuje lub w której imieniu dokonywane są zgłoszenia
wywozowe, to znaczy osoba, która w czasie gdy zgłoszenie jest przyjmowane, ma umowę
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z odbiorcą w państwie trzecim i jest uprawniona do decydowania o wysłaniu towaru poza
obszar celny Unii Europejskiej, a jeżeli nie została zawarta żadna umowa eksportowa
lub strona umowy nie działa we własnym imieniu jest osobą uprawnioną do decydowania
o wysłaniu towaru poza obszar celny Unii Europejskiej.
Celem opracowania wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz broni palnej, części,
istotnych komponentów lub amunicji w procedurze zwykłej, jest uproszczenie i ujednolicenie
procedury udzielania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
W załączniku do rozporządzenia określony jest jego wzór, który zawiera informacje
niezbędne (lub opcjonalne) do udzielenia zezwolenia na wywóz, zgodnie z brzmieniem
przepisów ustawy. Załącznik został podzielony na siedem bloków tematycznych,
dotyczących:
(I) rodzaju wnioskowanego zezwolenia,
(II) oznaczenia eksportera (wnioskodawcy),
(III) oznaczenia odbiorcy końcowego,
(IV) danych agenta celnego lub przedstawiciela eksportera lub podmiotu będącego partnerem
handlowym eksportera przy realizacji wnioskowanego wywozu danych odbiorcy końcowego,
(V) oznaczenia użytkownika końcowego (jeżeli jest znany z momencie realizacji
wnioskowanego wywozu),
(VI) informacji dotyczących towarów objętych wnioskiem,
(VII) wskazania państw istotnych dla wywozu towarów i oznaczenie dokumentów
związanych z wywozem towarów objętych wnioskiem.
Zgodnie z art. 84 ust. 10 ustawy wniosek o udzielenie zezwolenia na wywóz może być
złożony

za

pośrednictwem

środków

komunikacji

elektronicznej,

po

opatrzeniu

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wnioskodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia ministra właściwego do spraw
gospodarki zobowiązany jest przedstawić wskazane we wniosku dokumenty, w tym m.in.:
– oświadczenie o posiadaniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu towarami objętymi wnioskiem,
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– oświadczenia, że wnioskodawca nie był karany za czyn stanowiący przestępstwo
wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady nr 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między
Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 190 z 18.07.2002, str. 1, z późn. zm.) –
w przypadku wnioskodawcy, który jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną – lub
oświadczenia

osób

reprezentujących

osobę

prawną

lub

jednostkę

organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, że nie były karane za czyn stanowiący przestępstwo
wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady nr 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca
2002 r. – w przypadku wnioskodawcy, który jest przedsiębiorcą będącym osobą prawną lub
jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
– umowę zawartą z odbiorcą w państwie trzecim dotyczącą wywozu towarów objętych
wnioskiem – w formie oryginału lub uwierzytelnionej kopii,
– dokumenty potwierdzające, że właściwy organ państwa trzeciego zezwolił, na przywóz
towarów objętych wnioskiem,
– uwierzytelnione kopie pisemnych wniosków eksportera do właściwych organów państw
trzecich tranzytu o wydanie oświadczeń o braku zastrzeżeń w odniesieniu do tranzytu przez
ich terytorium towarów objętych wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające, brak takich
zastrzeżeń ze strony tych organów – w przypadku gdy eksporter planuje taki tranzyt,
– zgodę właściwego organu państwa trzeciego na określone dysponowanie towarem,
w przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej
zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie takiego
zobowiązania,
– oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i podane w dobrej wierze,
złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Uregulowany przepisami ustawy wniosek o udzielenie przedmiotowego zezwolenia
zawiera wszystkie niezbędne informacje, które eksporter jest obowiązany przedstawić
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Usprawni to i przyspieszy proces uzyskania,
wnioskowanego przez eksportera, zezwolenia na wywóz. Stosowanie wzoru wniosku,
optymalnie skróci procedurę postępowania administracyjnego poprzez zmniejszenie
prawdopodobieństwa wystąpienia braków formalnych, oddziałując w sposób korzystny na
strony postępowania, tj. eksportera oraz organ administracji publicznej odpowiedzialny za
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wydawanie zezwoleń. Mając na względzie ogólną zasadę szybkości postępowania
administracyjnego, wyrażoną w art. 12 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca z 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zgodnie z którą organy
administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się
możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia, wydanie rozporządzenia
określającego wzór wniosku stanowi wyraz realizacji tej zasady w procedurze udzielania
przedmiotowego zezwolenia.
Wniosek, dla którego wzór określono w rozporządzeniu, jest dobrze ocenianym przez
przedsiębiorców instrumentem w komunikacji z urzędem (preferowanym również przez
urząd), pomagającym wypełnić wymogi określone przepisami i uzyskać zezwolenie dla
wypełnienia zobowiązań handlowych. Określenie wzoru zdecydowanie ułatwi małym
i średnim przedsiębiorcom, bezkosztowo lub przy kosztach minimalnych, prawidłowo
przygotować wniosek na wywóz, zawrzeć w nim wszystkie wymagane informacje
i dokumenty oraz bez zbędnej zwłoki uzyskać oczekiwane zezwolenie na wywóz. Sektor
MSP w przeciwieństwie do dużych firm zmuszony jest do działań w ramach niskich
nakładów finansowych. Wydanie rozporządzenia wyjdzie naprzeciw temu oczekiwaniu
umożliwiając w sposób samodzielny (bez kosztownego zatrudniania specjalistów) osiągnąć
zamierzony cel.
Zgodnie z § 2 projektu, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia. Odstępuje się od zasady zawartej w § 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie
niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205), gdyż rozporządzenie powinno wejść
w życie w możliwie najszybszym terminie. W ocenie projektodawcy rozporządzenie stanowi
uzasadniony przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523, z późn. zm.), w którym jest istotne, aby Rozporządzenie weszło w życie
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przedmiotowe rozporządzenie należy do tej grupy aktów prawnych, które muszą wejść
w życie równocześnie z ustawą upoważniającą z uwagi na cele wyznaczone przez Ustawę.
Wniosek, dla którego projektowane rozporządzenie określa wzór, stanowić będzie zasadnicze
źródło informacji w procedurze udzielania zezwoleń na wywóz broni palnej, części, istotnych
komponentów lub amunicji do krajów pozaunijnych. Na podstawie wniosku tj. zawartych w
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nim informacji oraz dołączonych dokumentów organ właściwy do spraw gospodarki będzie
podejmował stosowną decyzję. Wydawanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw
gospodarki to dla tego organu nowy obowiązek, który do czasu wejścia w życie ustawy,
realizowany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2013 r., minister
właściwy do spraw

wewnętrznych udziela

zezwoleń

na wywóz,

na podstawie

rozporządzenia 258 bez określonych przepisów krajowych, wymaganych wskazaną regulacją
wspólnotową. Ustawa oraz procedowany do niej akt wykonawczy dotyczący wzoru wniosku
o wydanie zezwolenia, ostatecznie wypełniają zalecenia unijnej legislacji. Otrzymanie
zezwolenia jest warunkiem niezbędnym do realizacji eksportu- dowodzi organom celnoskarbowym o objęciu urzędowym nadzorem transakcji wywozu oraz potwierdza jej
legalność. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasną stosowane przez MSWiA procedury
tymczasowe, na rzecz obowiązywania postanowień nowego aktu normatywnego, dlatego
w słusznym interesie przedsiębiorcy eksportującego broń palną, części, istotne komponenty
lub amunicję jest zapewnienie możliwości kontynuacji realizowanych zobowiązań
handlowych m.in. w celu uniknięcia przez nich konsekwencji finansowych wynikających z
niedotrzymania warunków zawartej umowy.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień
międzyresortowych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii. Równocześnie zgodnie z Regulaminem Pracy Rady Ministrów w zwykłym
trybie opiniowania tj. 30 dni od daty przekazania projektu, Rozporządzenie zostanie poddane
procedurze konsultacji publicznych. Wyniki opiniowania z uzgodnień międzyresortowych jak
również z konsultacji publicznych, zostaną omówione w raporcie, zgodnie z § 51 uchwały nr
190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.
Przepisy

projektu

nie

obejmują

problematyki

stanowiącej

przedmiot

konsultacji

z organizacjami związków zawodowych, dlatego nie włączono do nich tych organizacji.
Uzasadnieniem dla 30 dniowego terminu konsultacji publicznych jest wskazana
konieczność wejścia w życie projektowanego rozporządzenia równolegle z Ustawą oraz fakt,
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że procedowany przepis ma jedynie charakter porządkujący i scalający wymogi zawarte

w

ustawie zatem – jak należy domniemać – nie wnoszący materii do pogłębionej dyskusji.
Rozporządzenie nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Ponieważ projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa
w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 587) dlatego nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w
sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz broni
palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu w MPiT: Pan Marcin Ociepa
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka -Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywacka-wieteska@mpit.gov.pl,
Pani Renata Jędrejek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 45, e-mail: renata.jedrejek@mpit.gov.pl

Data sporządzenia
03.06.2019
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 84 ust. 11 ustawy z dnia …
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. …)
Nr w wykazie prac MPiT: 46
(Dział gospodarka)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przepisy rozporządzenia PEiR (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012,
str. 1), wdrożone do opracowywanej w MSWiA ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (dalej jako: „Ustawa”) służyć mają zapobieganiu nielegalnemu
obrotowi bronią palną, amunicją i komponentami do nich, poprzez wprowadzenie administracyjnego systemu
nadzoru oraz śledzenia historii obrotu tymi wyrobami. Ustawa przewiduje, że wywóz do krajów pozaunijnych
cywilnej broni i amunicji (…) możliwe będzie jedynie na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra
właściwego do spraw gospodarki zobowiązując jednocześnie ministra do określenia wzoru wniosku.
Problemem wymagającym rozwiązania w tworzonych przepisach, stał się szeroki katalog wymogów
niezbędnych do spełnienia przez przedsiębiorcę w celu uzyskania zezwolenia. Konieczne informacje oraz
oświadczenia wymagały zunifikowania i jednolitych ram ich prezentacji, tak aby w możliwie krótkim czasie
przedsiębiorca zamierzający realizować eksport do krajów poza wspólnotowych mógł, po ich przedłożeniu
organowi, uzyskać stosowne zezwolenie. Brak wzoru wniosku, umożliwiającego weryfikację prawidłowości
i kompletności informacji znacząco wydłużałby czas oczekiwania na zezwolenie. Dlatego do właściwego
wypełnienia wymogów prawa, istnieje konieczność wydania rozporządzenia określającego wzór wniosku dla
scalenia wszystkich informacji w formie jednolitego dokumentu, dostępnego, wszystkim zainteresowanym
przedsiębiorcom.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem, przyjętym w celu uproszenia procesu uzyskania zezwolenia na wywóz broni
palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji – jest określenie przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wywóz. Wniosek, (dla którego wzór określa
projektowane rozporządzenie, wydane na podstawie art. 84 ust. 11 ustawy) stanowi sprawdzone narzędzie w
procesie ubiegania się o zezwolenie, stosowane również w przypadku obrotu innymi wyrobami, bardzo
przydatne dla przedsiębiorcy. Ujednolicona forma wzoru dokumentu, ułatwi przedsiębiorcy dostarczenie
organowi wszystkich informacji, niezbędnych do udzielenia zezwolenia. Stosowanie wzoru przyczyni się do
szybszego załatwienia sprawy przez organ oraz wyeliminowania często prostych braków formalnych,
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uniemożliwiających jednak organowi szybkie załatwienie sprawy. Pozostawienie przedsiębiorcom dowolności w
zakresie formy wniosku, co do zasady, stwarzałoby zagrożenie przedłożenia błędnych, niewłaściwych lub
niekompletnych informacji, znacząco wydłużając tym tryb postępowania administracyjnego w sprawie o
udzielenie zezwolenia, poprzez konieczność zastosowania odpowiednich procedur ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). Brak wzoru wniosku wymagałby
ponadto każdorazowego przygotowania przez przedsiębiorców właściwych pism do urzędu, które musiałyby
uwzględniać niezbędny zakres danych. Stanowiłoby to dla przedsiębiorców dodatkowe obciążenie i komplikację
w wykonywanej działalności gospodarczej. Oczekiwanym efektem stosowania przez przedsiębiorców
zaprojektowanego wzoru wniosku będzie: uproszczenie procesu uzyskania zezwolenia, transparentność
wymogów determinujących udzielenie zezwolenia, dostarczenie pełnego zakresu niezbędnych informacji oraz
istotne skrócenie czasu załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej. Wniosek, określony we wzorze
jest także oczekiwanym, dobrze ocenianym przez przedsiębiorców instrumentem w komunikacji z urzędem
(preferowanym również przez urząd), który ułatwi właściwe wypełnianie wymogów i procedur, określonych
przepisami.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE
Część krajów realizuje zasadę stosowania rozporządzenia PEiR (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. (Dz.
Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 1), wprost bez wdrażania instrumentów ułatwiających stosowanie przepisów
unijnych (np. Wielka Brytania)1), natomiast część krajów Unii Europejskiej przyjęła podobną formę harmonizacji
prawa w postaci przepisów krajowych ułatwiających stosowanie przepisów unijnych (np. Republika Cypryjska2)
Holandia3)).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy
posiadający koncesję
udzieloną przez MSWiA
uprawniająca do
wykonywania
działalności gospodarczej
w zakresie obrotu bronią
i amunicją

Wielkość

Źródło danych

1500

Dane z MSWiA

Oddziaływanie
Realizacja wywozu, do
krajów pozaunijnych, broni i
amunicji do celów
cywilnych, nie jest możliwa
bez uzyskania zezwolenia na
wywóz wydanego przez
właściwy organ
Rzeczypospolitej Polskiej.
Określenie wzoru wniosku w
znaczący sposób ułatwi
przedsiębiorcom
posiadającym koncesje na
obrót tymi wyrobami (w
dużej mierze małym i
średnim a także mikro) w
sposób bezkosztowy
przedłożyć organowi
prawidłowe informacje, oraz
skompletowane dokumenty,
wypełniające wymogi

1)

Roczny Raport Strategicznych Środków Kontroli Eksportu w Wielkiej Brytanii z 2013 r.; https;//www.gov.uk/government/uploads/attachment_dat/file/331868/9781474108232_PRINT_v0.2.pdf, str.36;

2)

Informacje ze strony Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypryjskiej; http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/3C95840756AD5730C2257C8B0024350C?OpenDocument;

3)

Informacje ze strony Belastingdienst (Urzędu Skarbowego w Holandii):

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety_health_economy_and_environment/cdiu_cluster/weapons_ammunition_consent_export_licences/wapons_and_ammunition
_consent_and_export_licences;
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obowiązującego prawa.
Zgodnie z Ustawą minister
właściwy do spraw
gospodarki będzie organem
właściwym w zakresie
wydawania zezwoleń na
wywóz.Wydanie zezwolenia
przez MPiT warunkowane
jest złożeniem wnioskuokreślonego procedowanym
rozporządzeniem, który
zawierać będzie wszystkie
niezbędne informacje i
dokumenty, stanowiące dla
organu podstawę do wydania
przedsiębiorcy stosownej
decyzji.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt
rozporządzenia będzie opublikowany na stronach BIP MPiT oraz BIP RCL w zakładce Rządowy Proces
Legislacyjny – co umożliwi zapoznanie się z jego treścią szerokiemu kręgowi zainteresowanych
przedsiębiorców. Równocześnie, projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z
Radą Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi organizacjami pracodawców takimi jak: Konfederacja
Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w zwykłym trybie opiniowania, tj. 30 dni od daty przekazania. Projekt
zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn.
zm.). Przepisy projektu nie obejmują problematyki stanowiącej przedmiot konsultacji z organizacjami związków
zawodowych, dlatego nie włączono do nich tych organizacji. Z uzgodnień i konsultacji zostaną sporządzone
i opublikowane odpowiednie raporty. Ustalony 30-dniowy termin dla konsultacji publicznych uzasadnia fakt,
że rozporządzenie reguluje nowy zakres tematyczny Ustawy upoważniającej. Zakres ten dotyczy zasad wywozu
broni i amunicji do krajów trzecich, a procedowany przepis porządkuje i scala wymogi w jednolity dokument,
stanowiący istotną pomoc i ułatwienie dla eksportera. Powyższe determinuje konieczność wejścia w życie
przepisów równocześnie z ustawą MSWiA, która pozostaje w procesie legislacyjnym, o trudnym do
przewidzenia terminie zakończenia.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Minister
Przedsiębiorczości i
Technologii (dalej jako
„MPiT”)

1

(ceny stałe z …… r.)
0
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST

Przepisy Ustawy

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (010)
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pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności
ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów
innych jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu
państwa, budżetu JST oraz budżetów innych jednostek. Realizacja założeń
proponowanego rozporządzenia opierać się będzie na stosowanych procedurach
administracyjnych i nie będzie wymagać kosztownych rozwiązań zarówno dla organu
administracji państwowej jak również przedsiębiorców (w tym mikro małych
i średnich), którzy będą adresatami przepisu.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie
zmian
W ujęciu
duże
przedsiębiorstwa
pieniężnym
sektor mikro-,
(w mln zł,
małych i średnich
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele
…… r.)
oraz gospodarstwa
domowe, a także

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (010)

niepełnosprawni i osoby
starsze

W ujęciu
niepieniężny
m

duże
przedsiębiorstwa

sektor mikro-,
małych i średnich

Regulacja stanowić będzie wkład w śledzenie historii wywozu. Ponadto
wspierać będzie przedsiębiorczość umożliwiając wywóz poprzez
prawidłowe złożenie wniosku i uzyskanie stosownego zezwolenia.
Wniesie wkład do poprawy bezpieczeństwa obrotu bronią palną,
częściami i istotnymi komponentami lub amunicją poprzez sprawdzenie
danych i szczegółowych informacji dotyczących zawartej transakcji
wywozu oraz wyrobów nim objętych, informacji o przedsiębiorcacheksporterach wykonujących działalność w zakresie obrotu bronią
amunicją dla celów cywilnych i komponentami do nich, oraz o
partnerach handlowych w kraju trzecim. W bezpośrednim odniesieniu
do przedsiębiorców, opracowanie wzoru wniosku umożliwi szybkie i
prawidłowe skompletowanie koniecznych informacji i dokumentów
celu uzyskania zezwolenia, a poprzez jego uzyskanie zdynamizowanie
działań handlowych wpływających na wskaźniki handlowe w eksporcie
z RP.
Rozporządzenie poprzez opracowanie wzoru wniosku z wykazem
koniecznych informacji i dokumentów zdecydowanie ułatwi mikro-
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przedsiębiorstw

Niemierzalne

małym i średnim przedsiębiorcom bezkosztowo przygotować
prawidłowo wniosek na wywóz, zgodnie z wymogami prawa.
Powyższe umożliwi im uzyskać, bez zbędnej zwłoki, oczekiwane
zezwolenie na wywóz. Sektor MŚP w przeciwieństwie do dużych firm
zmuszony jest do działań niskonakładowych finansowo. Wydanie
rozporządzenia wyjdzie naprzeciw temu oczekiwaniu umożliwiając w
sposób samodzielny (bez kosztownego zatrudniania specjalistów)
osiągnąć zamierzony cel.
rodzina, obywatele
Forma nadzoru nad prowadzoną działalnością w zakresie obrotu bronią
oraz gospodarstwa
i amunicją w tym wywozu tych wyrobów z obszaru RP, sprawowana
domowe a także
jest poprzez analizę szeregu informacji i dokumentów znajdujących się
niepełnosprawni i
we wniosku. Kontrola zawartej transakcji wywozu oraz identyfikacja
osoby starsze
uczestniczących w niej podmiotów służyć będzie poprawie
bezpieczeństwa obywateli, w tym ich rodzin oraz mienia.
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i wykrywanie nielegalnego obrotu w zakresie
wywozu broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji poza celne granice Unii
Europejskiej. Służy temu m.in. identyfikacja podmiotów, którym wydano zezwolenie na
podstawie wniosku i w tym kontekście budowa w świecie wizerunku polskich
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu bronią i amunicją (…) jako
solidnych i wiarygodnych partnerów handlowych.

Dodatkowe
Bezkosztowy wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa wywozu broni
informacje, w tym
palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji w odniesieniu do obywateli, mienia
wskazanie źródeł
i środowiska.
danych i przyjętych
do obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie

☐ tak

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej

☒ nie

tabeli zgodności).

☐ nie dotyczy

☐zmniejszenie liczby dokumentów

☐zwiększenie liczby dokumentów

☐zmniejszenie liczby procedur

☒ zwiększenie liczby procedur

☐skrócenie czasu na załatwienie sprawy

☐wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐inne: …

☐inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☒ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym dotyczącym nowego zadania dla ministra właściwego
do spraw gospodarki, polegającego na wydawaniu zezwolenia na wywóz do krajów pozaunijnych broni palnej,
amunicji i komponentów. Działania określone rozporządzeniem polegają na konieczności przedstawienia
odpowiednich dowodów w postaci informacji i dokumentów, które stanowić będą podstawę do udzielenia
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zezwolenia. Jednakże podanie informacji wymaganych w Ustawie i ujętych w projektowanym wzorze wniosku
nie będzie dla przedsiębiorcy działaniem skomplikowanym i nadmiernie obciążającym. Opierać się ono będzie
na wykazie danych, znanych i dostępnych przedsiębiorcy co w efekcie nie stworzy im dodatkowych kosztów
lecz spełni ich oczekiwanie w postaci otrzymania zezwolenia umożliwiającego realizację, zamierzonej
transakcji handlowej.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne

☐demografia

☐informatyzacja

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ mienie państwowe

☐zdrowie

☐inne: …
Omówienie wpływu

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 2 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja pod względem zakresu przewidywanych efektów projektowanego rozporządzenia będzie dokonywana
przez MPiT, poprzez wskazanie liczby udzielonych przez MPiT zezwoleń na wywóz oraz określenie liczby
wydanych odmów udzielenia zezwoleń na wywóz, a także identyfikację liczby wezwań do uzupełnienia braków
formalnych złożonych wniosków.
Powyższe informacje na potrzeby ewaluacji zostaną pozyskane z ewidencji udzielonych zezwoleń na wywóz
broni palnej, części, istotnych komponentów lub amunicji prowadzonej, zgodnie z wymogiem Ustawy przez
MPiT. Pomiar dokonywany będzie w cyklu dwuletnim od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

17/03-bz

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika
Na podstawie art. 95 ust. 9 ustawy z dnia … 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. …) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika stosowany przy przywozie spoza obszaru celnego
Unii Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji,
stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

1)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia … (poz. ...)
WZÓR
WNIOSEK
o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego
I. Oznaczenie przedmiotu wniosku1)
wydanie certyfikatu importowego
poświadczenie oświadczenia końcowego użytkownika
II. Oznaczenie przedsiębiorcy
1. Nazwa przedsiębiorcy ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………….
2. Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania przedsiębiorcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
a) kod pocztowy i miejscowość.………………………………………………………………..
b) ulica i numer domu lub numer lokalu.……………………………………………………….
c) kraj oraz jego oznaczenie kodowe2) ………………………………………………………….
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)………………………………………………………
4. Dane kontaktowe przedsiębiorcy: numer telefonu, numer faksu, e-mail
…………………………………………………………………………………………………..
III. Oznaczenie zagranicznego dostawcy
1. Nazwa zagranicznego dostawcy…………………………………………………… ……….
…………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………….
2. Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania zagranicznego dostawcy na terytorium
państwa trzeciego……………………………………………………………………………...
b) kod pocztowy i miejscowość.………………………………………………………………..
c) ulica i numer domu lub numer lokalu.……………………………………………………….
d) kraj oraz jego oznaczenie kodowe2)…………………………………………………………
3. Numer identyfikacyjny używany przez właściwe władze krajowe dostawcy
…………………………………………………………………………………………………..
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4. Dane kontaktowe zagranicznego dostawcy: numer telefonu, numer faksu, e-mail
…………………………………………………………………………………………………..
IV. Oznaczenie podmiotu będącego partnerem handlowym przedsiębiorcy przy
realizacji wnioskowanego przywozu3)
1. Nazwa partnera handlowego przedsiębiorcy
…………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………….
2. Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania partnera handlowego przedsiębiorcy
a) kod pocztowy i miejscowość ……………………………………………………...………...
b) ulica i numer domu lub numer lokalu.……………………………………………………….
c) kraj oraz jego oznaczenie kodowe2)………………………………………………………….
3. Określenie roli partnera handlowego w transakcji
…………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Dane kontaktowe partnera handlowego transakcji: numer telefonu, numer faksu, e-mail
…………………………………………………………………………………………………..
V. Określenie przedmiotu transakcji dotyczącej przywozu w tym

Kod
Lp.

Opis

towaru4)

Wartość5)

Ilość6)

Oznakowanie

Oznaczenie

Nomenklatury
Scalonej CN

1.
2.
3.
(…)9)

VI. Oznaczenie podmiotu będącego końcowym użytkownikiem10)

7

producenta
towaru8)
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1. Nazwa końcowego użytkownika…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
….……………………………………………………………………………………………….
2. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania końcowego użytkownika
a) kod pocztowy i miejscowość.……………………………………………………...………...
b) ulica i numer domu lub numer lokalu.……………………………………………………….
c) kraj oraz jego oznaczenie kodowe2)
4. Dane kontaktowe końcowego użytkownika : numer telefonu, numer faksu, e-mail
…………………………………………………………………………………………………..
5. Informacja o sposobie wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów tej
broni lub amunicji do broni palnej przez końcowego użytkownika11)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

VII. Określenie kraju końcowego przeznaczenia, oraz jego oznaczenie kodowe 2)
......................................................................................................................................................

------------------------------------(miejscowość i data)

-------------------------------------------(czytelny podpis przedsiębiorcy
lub osoby upoważnionej12))

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
1) oświadczenie o posiadaniu koncesji uprawniającej do nabycia broni palnej, części i istotnych komponentów
tej broni lub amunicji do broni palnej;
2) projekt umowy lub umowę dotyczącą przywozu, jeśli taka umowa jest wymagana, list intencyjny lub
zapytanie ofertowe;
3) w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną − oświadczenie, że nie był karany za czyn stanowiący
przestępstwo wymienione w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami
Członkowskimi (Dz. Urz. UE L 190 z 18.07.2002, str. 1, z późn. zm.) lub za jakikolwiek inny czyn, jeżeli
stanowi on przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 4 lat, a w przypadku, gdy przedsiębiorca
jest inny niż osoba fizyczna – oświadczenie osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, że nie były karane za taki czyn;
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4) w przypadku wniosku o wydanie certyfikatu importowego zobowiązanie się, w uzgodnieniu z
końcowym użytkownikiem, do umożliwienia przeprowadzenia przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, przy ewentualnym udziale przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli
zgodności wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji do broni palnej
z deklaracją zawartą we wniosku, w miejscu ich wykorzystania w całym okresie pozostawania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
5) oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą i podane w dobrej wierze złożone pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z zawartą w nim klauzulą o treści
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Objaśnienia:
1)

właściwe zaznaczyć;

2)

wskazać również kodowe oznaczenie kraju zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1106/2012 z dnia
27 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 471/2009 w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi,
w odniesieniu do aktualizacji nazewnictwa państw i terytoriów (Dz. Urz. UE L 328 z 28.11.2012, str. 7);

3)

w przypadku więcej niż jednego partnera handlowego (osoby fizycznej lub osoby prawnej) wszystkie
wymagane dane i informacje należy sporządzić oddzielnie dla każdego z nich, na kserokopiach stron
w części III formularza. W przypadku wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego nie ma
wymogu wykonywania kserokopii. Wymagane dane należy podać, wobec każdego z partnerów handlowych,
poprzez rozszerzenie formatu aplikacji i powtórzenie modułu informacji z części III formularza;

4)

podać opis broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji do broni palnej będących
przedmiotem przywozu, zgodnie z załącznikiem 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko
nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją,
uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz i środki
dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji. (Dz. Urz. UE L 94 z
30.03.2012, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 258/2012”. W przypadku składania wniosku o wydanie
certyfikatu importowego, opis należy podać również w języku angielskim;

5)

w deklaracji wartości należy określić walutę;

6)

w deklaracji ilości należy wskazać jednostkę miary;

7)

wskazać właściwy, ośmiocyfrowy Kod Nomenklatury Scalonej (CN), wymieniony w załączniku 1 do
rozporządzenia 258/2012;

8)

podać nazwę producenta towaru, siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta, kod pocztowy i miejscowość,
ulicę numer domu lub numer lokalu, kraj oraz oznaczenie kodowe, zgodnie z informacją wskazaną
w objaśnieniu 2);

9)

w przypadku większej ilości wyrobów objętych przywozem należy dodać kolejne wiersze;

10)

w przypadku więcej niż jednego użytkownika końcowego (osoby fizycznej lub osoby prawnej) wszystkie
wymagane dane i informacje, określone w części V wniosku, należy sporządzić oddzielnie dla każdego
z nich, na kserokopiach stron w części V wniosku. W przypadku wniosku składanego w postaci dokumentu
elektronicznego nie ma wymogu wykonywania kserokopii. Wymagane dane należy podać, wobec każdego
z użytkowników końcowych, poprzez rozszerzenie formatu aplikacji i powtórzenie modułu informacji
z części V formularza;

11)

w przypadku składania wniosku o wydanie certyfikatu importowego, informację o sposobie wykorzystania
broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji do broni palnej należy podać również w
języku angielskim;
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12)

wymóg dotyczy wniosków składanych w postaci papierowej. Wniosek składany w postaci dokumentu
elektronicznego należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym
potwierdzonym profilem zaufanym.
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną do wydania rozporządzenia stanowi art. 95 ust. 9 ustawy z dnia …
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym (dalej jako „ustawa”).
Ustawa obejmująca problematykę wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
procedowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zastępuje ustawę, z dnia
22 czerwca 2001 r., która regulowała tę samą materię. Włączenie Polski w struktury Unii
Europejskiej (dalej jako: UE) w zasadniczy sposób zmieniło przepisy krajowe, w które
wdrożono wspólne zasady prawa europejskiego, określone i przyjęte przez właściwe organy
UE. Jednym z priorytetowych celów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego UE było
ustanowienie przepisów mających na celu uszczelnienie systemu kontroli przepływu broni
i amunicji pomiędzy państwami członkowskimi (dalej jako: PCz) UE a także w obrocie
z krajami spoza obszaru celnego UE.
Ustawa, służy m.in. stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu NZ przeciwko
nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz
amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej (dalej jako „protokół NZ w sprawie broni palnej”), oraz
ustanawiającego zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni
palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str.1, dalej
jako: rozporządzenie 258), wyznaczając ministra właściwego do spraw gospodarki jako
organ, udzielający zezwolenia na wywóz.
O ile kwestie wywozu broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub
amunicji uregulowane zostały w rozporządzeniu 258, bezpośrednio stosowanym we
wszystkich PCz, o tyle procedury dotyczące przywozu nadal pozostają na poziomie
autonomicznych rozwiązań tych państw. Minister właściwy do spraw wewnętrznych
(realizujący do czasu wejścia w życie ustawy, obowiązki wynikające z rozporządzenia 258)
otrzymał doniesienia ze strony przedsiębiorców o braku regulacji, która pozwalałaby im
uzyskać dokument potwierdzający ich wiarygodność jako nabywcy broni palnej, części
i istotnych komponentów oraz amunicji do broni palnej, wymagany przez państwo trzecie
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zbywcy tych towarów. Przedsiębiorcy wyrażali oczekiwanie, iż powyższa kwestia zostanie
uregulowana w ustawie, ponieważ brak możliwości pozyskania stosownego dokumentu
niejednokrotnie blokuje im nabycie towarów w państwie spoza obszaru celnego UE. Organy
kontroli obrotu w krajach pozaunijnych nie uznają wydawanych zaświadczeń o aktualności
koncesji posiadanej przez polskiego przedsiębiorcę, jej zakresie i wynikającym z niej
uprawnieniu do wykonywania działalności na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako
RP) żądając konkretnych dokumentów, którymi są: certyfikat importowy lub poświadczenie
oświadczenia końcowego użytkownika.
Rozporządzenie 258 reguluje wyłącznie kwestie związane z procedurą wydawania
zezwolenia na wywóz. Licencja lub zezwolenie na przywóz wymienione w art. 8
rozporządzenia 258 odnoszą się wyłącznie do dokumentów wystawianych przez państwo
przywozu, jako dokumenty służące śledzeniu historii zezwolenia na wywóz. Organy państwa
pozaunijnego dostawcy wysyłającego broń palną, w transakcji dotyczącej przywozu tej broni
na terytorium RP mogą zażądać od polskiego przedsiębiorcy – odbiorcy broni, dokumentu
potwierdzającego jego wiarygodność i uprawnienia do obrotu bronią palną. Dlatego mając na
uwadze słuszny interes przedsiębiorcy wprowadzono w ustawie zapisy o możliwości
wydawania certyfikatu importowego (dalej jako CI) lub poświadczenia oświadczenia
końcowego użytkownika (dalej jako OKU) dla celu realizacji przywozu broni palnej części
i istotnych komponentów oraz amunicji do broni palnej spoza obszaru celnego UE.
W przepisach zrezygnowano z obligatoryjnej kontroli przywozu. CI lub poświadczenie OKU
będą wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy.
Na organ właściwy do spraw gospodarki nałożony został również obowiązek określenia
w drodze rozporządzenia wzoru takiego wniosku.
Przedmiotowe Rozporządzenie, określające w załączniku do rozporządzenia wzór
wniosku o wydanie CI lub poświadczenia OKU rozwiązuje kwestię złożenia przez
przedsiębiorcę wniosku kompletnego, w zakresie koniecznych informacji oraz dokumentów
zgodnych z wymogami przepisów ustawy, potwierdzonych jego własnoręcznym podpisem
oraz oświadczeniem o wiedzy w zakresie odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań. Wymogi określone w ustawie, realizowane przez rozporządzenie są wynikiem
wniosku samych przedsiębiorców, co oczywistym czyni zaakceptowanie przez nich faktu, że
wydanie dokumentu potwierdzającego wiarygodność wymagać będzie przedstawienia
odpowiednich dowodów w postaci informacji i dokumentów.
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Rozporządzenie ma charakter porządkujący informacje konieczne organowi do realizacji
procedur administracyjnych, w formacie jednolitego dokumentu, ułatwiającego komunikację
pomiędzy urzędem i przedsiębiorcą.
Określony w rozporządzeniu wzór zawiera wszystkie niezbędne informacje, które
przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
Usprawni to i przyspieszy proces wydania CI lub poświadczenia OKU optymalnie skracając
procedurę postępowania administracyjnego. Zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia
braków formalnych, oddziałując w sposób korzystny na strony postępowania tj.
przedsiębiorcę importującego wyroby oraz organ administracji publicznej odpowiedzialny za
wydawanie wymienionych dokumentów.
Zgodnie z intencją ustawodawcy wniosek o wydanie CI i poświadczenia OKU łączy
w sobie działania organu, tj. ministra właściwego do spraw gospodarki odnoszące się do
dwóch procedur tj.:
– wydania CI, dla którego minister dodatkowo określi wzór odrębnym rozporządzeniem,
– oraz poświadczenia OKU, sporządzonego przez przedsiębiorcę dokumentu, nie
posiadającego określonego wzoru.
Zakres niezbędnych informacji do poświadczenia OKU jest zasadniczo taki sam jak dla
wydania CI (co pozwalało na opracowanie jednego wzoru wniosku) z tą różnicą, że dokument
ten przygotowany przez przedsiębiorcę może zawierać – w przypadku gdy właściwe organy
państwa trzeciego przywozu tego wymagają – zobowiązanie się przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, poprzez wydanie poświadczenia OKU, do uznania ograniczeń
i warunków związanych z obrotem bronią palną, częściami i istotnymi komponentami tej
broni lub amunicji, określonych przez te organy. W praktyce powyższe oznaczać będzie, że
jeśli właściwy organ w państwie pozaunijnym dostawcy nałoży np. ograniczenia związane
z dalszą odsprzedażą przywożonych towarów, to minister uzna ten warunek, wymagając jego
wniesienie do treści poświadczanego przez organ OKU ograniczając tym swobodę
niekontrolowanego dysponowania towarem. W przypadku takich towarów jakimi są broń
palna, części i istotne komponenty tej broni lub amunicji współdziałanie z organami państwa
pozaunijnego mieć będzie istotne znaczenie dla przestrzegania legalizmu w obrocie ww.
towarami.
We wzorze wniosku o wydanie CI lub poświadczenia OKU ujęto wszystkie wymogi
określone w ustawie, tj. oznaczenie przedsiębiorcy (część II) tym jego nazwę, adres siedziby
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albo adres miejsca zamieszkania na terytorium RP, numer identyfikacji podatkowej (NIP),
oznaczenie zagranicznego dostawcy (część III) w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres
miejsca zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (pozaunijnego) oraz jego numer
identyfikacyjny używany przez właściwe władze krajowe zagranicznego dostawcy,
oznaczenie wszystkich podmiotów, będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy
realizacji wnioskowanego przywozu (część IV), w tym ich nazw, adresów siedzib albo
adresów miejsc zamieszkania, ich roli w tej transakcji a także oznaczenia końcowych
użytkowników według wyżej przyjętych kryteriów oraz sposobu wykorzystania broni palnej,
części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji do broni palnej- przez końcowego
użytkownika (część VI wniosku).
Informacje dotyczące: opisu broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub
amunicji do broni palnej będącej przedmiotem przywozu, w tym: jej wartości, ilości
i oznakowania wraz ze wskazaniem ośmiocyfrowych numerów Kodów Nomenklatury
Scalonej CN, oznaczenia producenta towarów – dla większej przejrzystości – ujęte zostały
w części V wniosku, w formie tabelarycznej. W przypadku składanego wniosku o wydanie
CI, wobec informacji dotyczących opisu broni (…) lub amunicji (poz. 1 w części V wniosku)
oraz wymogu informacji o sposobie wykorzystania tych wyrobów przez końcowych
użytkowników (część VI pkt 3 wniosku), określono konieczność przedłożenia informacji
również w języku angielskim. Uzasadnieniem dla żądania jest fakt, iż dokument ten
wydawany będzie w celu przedłożenia właściwym organom krajowym państwa spoza UE,
dlatego musi on posiadać również opcję tłumaczenia, zatwierdzoną przez wydający je organ.
Informacja zawarta w wydanych dokumentach musi być precyzyjna. Konieczność
zastosowania sformułowań i zwrotów idiomatycznych, w specjalistycznym opisie produktów
oraz opisie sposobu wykorzystania tych produktów powoduje, że organ wydając
przedmiotowy dokument, tj. CI powinien opierać się na terminologii stosowanej przez
wnioskodawcę i jego partnera handlowego. Po wydaniu dokumentu nie będzie już
możliwości wprowadzenia zmian znaczeniowych.
W

celu

właściwego

rozpoznania

i

ewentualnego

zabezpieczenia

transakcji

Rozporządzenie zawiera wskazanie ustawowe wobec dokumentu CI, tj. zobowiązanie się
wnioskodawcy-przedsiębiorcy (w

uzgodnieniu

z

końcowym

użytkownikiem)

do

umożliwienia przeprowadzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki kontroli
w zakresie zgodności wykorzystania broni z deklaracją zawartą we wniosku, przy
ewentualnym udziale przedstawicieli władz kraju eksportera (tj. pozaunijnego).
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Rozporządzenie będzie miało wpływ na działalność mikro- małych i średnich
przedsiębiorców. Poprzez określenie wzoru wniosku z wykazem koniecznych informacji
i dokumentów, zdecydowanie ułatwi przedsiębiorcom (w tym mikro, małym i średnim
w sposób szczególny) bezkosztowo – lub przy nakładzie kosztów minimalnych –
przygotowanie wniosku na przywóz zgodnie z wymogami prawa – i bez zbędnej zwłoki –
uzyskanie dokumentu potwierdzającego ich wiarygodność. Przedłożenie informacji
wymaganych w ustawie i ujętych w projektowanym wzorze wniosku nie będzie dla
przedsiębiorcy działaniem skomplikowanym i nadmiernie obciążającym. Opierać się ono
będzie na wykazie danych, znanych i dostępnych przedsiębiorcy. Sektor MŚP
w przeciwieństwie do dużych firm zmuszony jest do działań w ramach niskich nakładów
finansowych. Wydanie rozporządzenia wyjdzie naprzeciw temu oczekiwaniu umożliwiając
samodzielnie, bez zatrudniania specjalistów, osiągnąć zamierzony cel.
Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Odstępuje się również od zasady zawartej w § 1 ust. 1 uchwały nr 20 Rady Ministrów
z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie
niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205) W ocenie projektodawcy rozporządzenie
stanowi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523,
z późn. zm.). Wniosek, określony w projektowanym rozporządzeniu reguluje zupełnie nowe
kwestie, nie znajdujące odniesienia w obowiązujących przepisach, które determinować będą
przywóz dla celów cywilnych broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub
amunicji z krajów pozaunijnych na terytorium RP. Termin szybkiego wejścia w życie ww.
rozporządzenia jest bardzo ważny w kontekście zapewnienia ciągłości wykonywanej
działalności

gospodarczej

oraz

podejmowanych

zobowiązań

handlowych

przez

przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przywozu z krajów
pozaunijnych broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji,
dla których brak możliwości uzyskania CI lub poświadczenia OKU może stanowić barierę
w realizacji importu oraz wynikające z tego faktu obciążenia finansowe.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) z chwilą skierowania projektu Rozporządzenia do uzgodnień
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międzyresortowych

oraz

konsultacji

publicznych,

przedmiotowy

projekt

zostanie

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Równocześnie zgodnie z Regulaminem pracy
Rady Ministrów w zwykłym trybie opiniowania, tj. 30 dni od daty przekazania projektu,
Rozporządzenie zostanie poddane procedurze konsultacji publicznych z Radą Dialogu
Społecznego oraz reprezentatywnymi organizacjami pracodawców takimi jak: Konfederacja
Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców, Business Centre Club, Związek
Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Projekt zostanie
również skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Wyniki opiniowania z uzgodnień międzyresortowych jak również
z konsultacji publicznych, zostaną omówione w raporcie, zgodnie z § 51 uchwały nr 190
Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady.
Przepisy projektu nie obejmują problematyki stanowiącej przedmiot konsultacji
z organizacjami związków zawodowych, dlatego nie włączono do nich tych organizacji.
Uzasadnieniem dla 30 dniowego terminu konsultacji publicznych jest wskazana konieczność
wejścia w życie Rozporządzenia równolegle z ustawą oraz fakt, że procedowany przepis ma
jedynie charakter porządkujący i scalający wymogi zawarte w ustawie zatem – jak należy
domniemać – nie wnoszący materii do pogłębionej dyskusji.
Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Ponadto, ponieważ projektowane Rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych,
o których mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz.
2039 oraz z 2004 r. poz. 597), nie podlega ono notyfikacji do Komisji Europejskiej.

– 13 –
Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
wzoru wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu w MPiT: Pan Marcin Ociepa
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka -Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywacka-wieteska@mpit.gov.pl,
Pani Renata Jędrejek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 45, e-mail: renata.jedrejek@mpit.gov.pl

Data sporządzenia
06.03.2019
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 95 ust. 9 ustawy z dnia …
o wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Nr w wykazie prac MPiT: 44
(Dział gospodarka)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Minister właściwy do spraw wewnętrznych, realizujący obowiązki wynikające z rozporządzenia PEiR 258/2012 (dalej:
rozporządzenie 258) do czasu wejścia w życie nowej ustawy z dnia … o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (dalej: ustawa) – otrzymał doniesienia ze strony przedsiębiorców o braku
regulacji, która pozwalałaby im uzyskać dokument potwierdzający ich wiarygodność jako nabywcy broni palnej, części
i istotnych komponentów oraz amunicji do broni palnej, wymagany przez państwo pozaunijne zbywcy tych towarów.
Przedsiębiorcy wyrażali oczekiwanie, iż powyższa kwestia zostanie uregulowana w procedowanej ustawie koncesyjnej,
ponieważ brak możliwości pozyskania stosownego dokumentu niejednokrotnie blokuje im nabycie towarów w państwie
spoza obszaru celnego UE. Organy kontroli obrotu w krajach trzecich nie uznają wydawanych zaświadczeń o aktualności
koncesji posiadanej przez polskiego przedsiębiorcę, jej zakresie i wynikającym z niej uprawnieniu do wykonywania
działalności na obszarze RP. Żądają konkretnych dokumentów, którymi są: certyfikat importowy lub poświadczenie
oświadczenia końcowego użytkownika.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Organy kraju pozaunijnego dostawcy wysyłającego broń palną, części i istotne komponenty oraz amunicję do broni palnej,
w transakcji dotyczącej przywozu tej broni na terytorium RP mogą zażądać od polskiego przedsiębiorcy dokumentu
potwierdzającego jego wiarygodność i uprawnienia do obrotu wymienionymi wyrobami. Dlatego mając na uwadze słuszny
interes przedsiębiorcy- importera- rekomendowanym rozwiązaniem realizującym oczekiwania strony, było wprowadzenie
w zapisy nowej ustawy koncesyjnej możliwości wydawania Certyfikatu Importowego (dalej: CI) lub poświadczenia
Oświadczenia Końcowego Użytkownika (dalej: OKU) w celu realizacji przywozu broni palnej części i istotnych
komponentów oraz amunicji do broni palnej spoza obszaru celnego Unii Europejskiej. CI lub poświadczenia OKU będą
wydawane przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy. Na ministra właściwego do spraw
gospodarki nałożony został obowiązek określenia w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku.
Przedmiotowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii określa w załączniku do rozporządzenia jego
wzór. Ujednolicona forma dokumentu, ułatwi przedsiębiorcy dostarczenie organowi wszystkich informacji oraz
dokumentów, niezbędnych do wydania CI lub poświadczania OKU. Stosowanie wzoru przyczyni się do szybszego
załatwienia sprawy przez organ a także wyeliminowania często prostych braków formalnych, uniemożliwiających jednak
organowi szybkie załatwienie sprawy. Pozostawienie przedsiębiorcom dowolności w zakresie formy wniosku, co do
zasady, stwarzałoby zagrożenie przedłożenia błędnych, niewłaściwych lub niekompletnych informacji, znacząco
wydłużając tym tryb postępowania administracyjnego w sprawie, poprzez konieczność zastosowania odpowiednich
procedur K.p.a. Brak wzoru wniosku wymagałby ponadto każdorazowego przygotowania przez przedsiębiorców
właściwych pism do urzędu, które musiałyby uwzględniać niezbędny zakres danych. Stanowiłoby to dla przedsiębiorców
obciążenie i komplikację w wykonywanej działalności gospodarczej. Oczekiwanym efektem stosowania przez
przedsiębiorców zaprojektowanego wzoru wniosku będzie: ustalenie jednolitych zasad w procesie uzyskania CI lub
poświadczenia OKU poprzez transparentność wymogów determinujących ich wydanie, dostarczenie pełnego zakresu
niezbędnych informacji oraz istotne skrócenie czasu załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej. Stosowanie
wniosku w procedurach administracyjnych jest akceptowanym przez przedsiębiorców instrumentem w komunikacji
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z urzędem (preferowanym również przez urząd), który znacząco ułatwia przedsiębiorcom właściwe wypełnienie wymogów
i procedur, określonych przepisami.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Kwestie wywozu broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji do broni palnej uregulowane zostały
w rozporządzeniu PEiR 258/2012, stosowanego bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.
Procedury dotyczące przywozu nadal pozostają na poziomie autonomicznych rozwiązań tych państw. Brak informacji na
temat szczegółowych rozwiązań stosowanych w UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Zgodnie z art. 98 CI oraz OKU
są dokumentami wydanymi do
okazania właściwym władzom
państw trzecich, które mają
potwierdzać wiarygodność
podmiotu oraz o objęcie, przez
właściwe organy RP, kontrolą
transakcji przywozu broni
palnej, istotnych komponentów
lub amunicji spoza obszaru
celnego Unii Europejskiej.
Przedsiębiorcy posiadający
koncesję (w tym MŚP) w
sposób bezkosztowy uzyskają
dokument honorowany w
urzędach krajów trzecich,
umożliwiający im realizację
przywozu.
Minister Przedsiębiorczości
1
MPiT
MPiT będzie organem
i Technologii
krajowym RP, do którego
składane będą wnioski o
wydanie CI lub poświadczenie
OKU, który będzie również
weryfikować ich prawidłowość
formalno-merytoryczną.
Urzędy Celno-Skarbowe
16 urzędów celnoMinisterstwo Finansów
Przywóz broni i amunicji do
skarbowych
celów cywilnych, z krajów
(w tym 118 oddziałów
pozaunijnych podlega celnym
tych urzędów)
procedurom, realizowanym we
właściwych oddziałach celnoskarbowych, również dzięki
dokumentom, wydanym przez
MPiT na wniosek krajowego
przedsiębiorcy dla potrzeb
importu towarów na obszar RP.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Grupa
Przedsiębiorcy będący
odbiorcami towarów,
posiadający koncesję na
wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie
obrotu rodzajami broni i
amunicji(…), wydaną przez
MSWIA

Wielkość
ca 750
przedsiębiorców
posiadających koncesję

Źródło danych
MSWiA

Z chwilą skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt rozporządzenia
będzie opublikowany na stronach BIP MPiT oraz BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny – co umożliwi
zapoznanie się z jego treścią szerokiemu kręgowi zainteresowanych przedsiębiorców. Równocześnie, projekt
rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z Radą Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi
organizacjami pracodawców takimi jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców, Business Centre
Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w zwykłym trybie opiniowania, tj. 30
dni od daty przekazania. Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz.
1006, z późn. zm.). Przepisy projektu nie obejmują problematyki stanowiącej przedmiot konsultacji z organizacjami
związków zawodowych, dlatego nie włączono do nich tych organizacji. Z uzgodnień i konsultacji zostaną sporządzone i
opublikowane odpowiednie raporty. 30- dniowy termin dla konsultacji publicznych uzasadniony jest koniecznością wejścia
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w życie przepisów wykonawczych równocześnie z ustawą MSWiA, poszerzonej o nowy zakres tematyczny dotyczący
wydawania CI i potwierdzania OKU determinujących możliwość przywozu na obszar RP broni i amunicji do celów
cywilnych, z krajów trzecich oraz fakt, że przepis ma jedynie charakter porządkujący i scalający wymogi zawarte w ustawie
zatem – jak należy domniemać – nie wnoszący materii do pogłębionej dyskusji. Ustawa znajduje się w procesie
legislacyjnym, o trudnym do przewidzenia terminie zakończenia.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności
ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych
jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa, budżetu JST
oraz budżetów innych jednostek. Realizacja założeń proponowanego rozporządzenia opierać się
będzie na stosowanych procedurach administracyjnych i nie będzie wymagać kosztownych
rozwiązań zarówno dla organu administracji państwowej jak również przedsiębiorców (w tym
mikro małych i średnich) będących adresatami przepisu.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych i

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (010)

Regulacja stanowić będzie wkład w śledzenie historii przywozu. Ponadto
wspierać będzie przedsiębiorczość umożliwiając przywóz poprzez wydanie
dokumentu potwierdzającego wiarygodność importera. Wkład do poprawy
bezpieczeństwa obrotu bronią palną, częściami i istotnymi komponentami tej
broni lub amunicji do broni palnej poprzez sprawdzenie danych i
szczegółowych informacji dotyczących przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie obrotu bronią amunicja i komponentów do nich, dla
celów cywilnych.
Rozporządzenie poprzez opracowanie wzoru wniosku z wykazem koniecznych
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średnich
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe, a także
niepełnosprawni i osoby
starsze
Niemierzalne

wobec
przedsiębiorców
krajowych

informacji i dokumentów zdecydowanie ułatwi mikro- małym i średnim
przedsiębiorcom bezkosztowo, lub przy kosztach minimalnych przygotować
wniosek na przywóz, zgodnie z wymogami prawa. Powyższe, pozwoli bez
zbędnej zwłoki uzyskać dokument potwierdzający ich wiarygodność. Sektor
MSP w przeciwieństwie do dużych firm zmuszony jest do działań
niskonakładowych finansowo. Wydanie rozporządzenia wyjdzie naprzeciw
temu oczekiwaniu umożliwiając w sposób samodzielny (bez kosztownego
zatrudniania specjalistów) osiągnąć zamierzony cel.
Forma nadzoru nad prowadzoną działalnością w zakresie obrotu bronią i
amunicją w tym przywozu tych wyrobów na obszar RP, sprawowana jest
poprzez analizę szeregu informacji i dokumentów znajdujących się we
wniosku. Kontrola zawartej transakcji przywozu oraz identyfikacja
uczestniczących w niej podmiotów służyć będzie poprawie bezpieczeństwa
obywateli, w tym ich rodzin oraz mienia.
Przepis wspiera przedsiębiorczość zapewniając urzędową pomoc
przedsiębiorcy w realizacji jego planów handlowych, poprzez wydawanie (na
wniosek przedsiębiorcy) CI i potwierdzenia OKU, dokumentów potrzebnych
do dokonania transakcji przywozu (często niemożliwej do przeprowadzenia
bez dokumentu poświadczającego wiarygodność przedsiębiorcy).
Budowa w świecie wizerunku polskich przedsiębiorców jako wiarygodnych i
solidnych partnerów handlowych.

wobec
przedsiębiorców
zagranicznych
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak

☐zmniejszenie liczby dokumentów

☒zwiększenie liczby dokumentów

☐zmniejszenie liczby procedur

☒ zwiększenie liczby procedur

☐skrócenie czasu na załatwienie sprawy

☐wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

☐inne: …

☐inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☒ tak

☒ nie
☐ nie dotyczy

☐ nie
☐ nie dotyczy

Komentarz:
Projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym dotyczącym nowego zadania dla ministra właściwego do spraw
gospodarki, polegającego na wydawaniu – w ramach procedur administracyjnych – CI oraz poświadczenia OKU.
Działania określone rozporządzeniem są wynikiem wniosku samych przedsiębiorców (w tym małych i średnich) co czyni
dla nich oczywistym fakt, że wydanie dokumentu potwierdzającego wiarygodność wymagać będzie odpowiednich
dowodów w postaci informacji i dokumentów. Jednakże podanie informacji wymaganych w ustawie i ujętych w
projektowanym wzorze wniosku nie będzie dla przedsiębiorcy działaniem skomplikowanym i nadmiernie obciążającym.
Opierać się ono będzie na wykazie danych, znanych i dostępnych przedsiębiorcy co w efekcie nie stworzy im
dodatkowych kosztów lecz spełni oczekiwanie w postaci otrzymania dokumentu umożliwiającego realizację,
zamierzonej transakcji handlowej.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
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10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne

☐demografia

☐informatyzacja

☐ sytuacja i rozwój regionalny

☐ mienie państwowe

☐zdrowie

☐inne: …

Omówienie wpływu

Procedury wydawania OKU i CI zostały włączone do projektu nowej ustawy koncesyjnej
przygotowywanej przez MSWiA na zapotrzebowanie płynące od przedsiębiorców. Są one
oczekiwane przez przedsiębiorców jako umożliwiające im wykonywanie prowadzonej
działalności gospodarczej w tym realizacji przywozu broni i amunicji (…) z krajów spoza Unii
Europejskiej.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 2 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Projektowane rozporządzenie zacznie obowiązywać po wejściu w życie nowej ustawy koncesyjnej. Powyższe oznacza, że
celowość ustanowienia aktu wykonawczego, oraz pierwsze oceny sprawności opracowanych procedur będą możliwe nie
wcześniej niż po roku od rozpoczęcia ich obowiązywania. Oceny dokona organ wydający CI i poświadczający OKU tj
Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Miernikiem efektów będzie ilość wydanych przez ministra CI oraz poświadczeń
OKU w skali 1 roku, ewidencjonowanych przez wydający je organ oraz ilość zastrzeżeń do transakcji przywozu
ewentualnie zgłoszonych do MPiT przez właściwe organy krajów trzecich.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie wzoru certyfikatu importowego
Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia … 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. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór certyfikatu importowego stosowanego przy przywozie spoza
obszaru celnego Unii Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji,
który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHOLOGII

1)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej − gospodarka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia … ( poz. …)

WZÓR
Rzeczpospolita Polska
Minister właściwy ds. gospodarki

Republic of Poland
Minister competent for economic affairs

Numer certyfikatu importowego
(Import Certificate Number)

CERTYFIKAT IMPORTOWY
(IMPORT CERTIFICATE)
Wydany na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia (…) o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. …)
(Issued on the basis of article 94 par. 1 of the Act of 22 June 2001 on Business activity in the field of production and trade in explosives,
weapons, ammunition and articles and technology for military or police purposes (J. of L. of 2019, item ….))

WNIOSKODAWCA/ODBIORCA
(nazwa i adres siedziby lub miejsca zamieszkania)

ZAGRANICZNY DOSTAWCA
(nazwa i adres siedziby lub miejsca zamieszkania)

(APPLICANT/RECIPIENT (Name and address))

(FOREIGN EXPORTER (Name and address))

Nazwa i opis broni palnej, części i istotnych komponentów
tej broni lub amunicji do broni palnej
(Name and description of firearms, parts and essential components
of the firearms or ammunition for firearms)

Kod
Nomenklatury
Scalonej CN

Oznakowa
-nie

Ilość

Wartość

(Quantity)

(Value)

(Marking)

(Combined
Nomenclature
Code CN)

Opis ostatecznego wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów tej broni lub amunicji do broni palnej
(Description of end-use of firearms, parts and essential components of the firearms or ammunition for firearms)

Oświadcza się, iż przedsiębiorca:
1. zobowiązał się, że wprowadzi wymienione w certyfikacie broń palną, części i istotne komponenty lub amunicję na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i niezwłocznie powiadomi ministra właściwego ds. gospodarki o zmianach w
warunkach kontraktu na przywóz tych towarów,
2. jest świadomy, że wyprowadzenie z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zmiana końcowego użytkownika lub
deklarowanego końcowego wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji wymagają
uprzedniej zgody właściwego organu,
3. zobowiązał się, w uzgodnieniu z końcowym użytkownikiem, do umożliwienia przeprowadzenia przez ministra
właściwego ds. gospodarki, przy ewentualnym udziale przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli
zgodności wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji z deklaracją zawartą we wniosku o
wydanie certyfikatu importowego, w miejscu ich wykorzystania w całym okresie pozostawania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
(This is to certify that entrepreneur:
1. has committed to introduce firearms, parts and essential components or ammunition mentioned in the certificate on the territory of
the Republic of Poland and promptly inform the minister competent for economic affairs of any changes in the terms of the contract
for the import of these goods.,
2. is aware that leaving territory of the Republic of Poland, changing the end-user or declared end-use of firearms, parts and essential
components or ammunition requires consent of the competent authority
3. has committed, after consulting end-user, to allow the minister competent for economic affairs to carry out, at possible participation
of the representatives of the foreign supplier’s country authorities, to check the compliance of the use of firearms, parts and essential
components or ammunition with declaratiom included in the application for an import certificate, at the place of use the above
mentioned goods during the entire period of their stay on territory of the Republic of Poland.).

Certyfikat importowy traci ważność, o ile nie został przedstawiony właściwym władzom zagranicznym w terminie
6 miesięcy od dnia jego wydania
(The import certificate expires, unless it has been presented to the competent foreign authorities within 6 months since the date it has been
issued)

Minister właściwy ds. gospodarki
(Minister competent for economic affairs)
……………………………………………………………….

………………………………….
Imię i nazwisko, stanowisko
(Full name, position)

Podpis, pieczęć, data
(Signature, stamp and date)
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną rozporządzenia stanowi art. 99 ust. 1 ustawy z dnia (…) 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. …), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z przywołanym przepisem minister
właściwy do spraw gospodarki jest zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia,
wzoru certyfikatu importowego, który – jak stanowi art. 99 ust. 3 ustawy – powinien
zawierać:
1. oznaczenie certyfikatu importowego;
2. datę i podstawę prawną jego wydania;
3. oznaczenie przedsiębiorcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;
4. oznaczenie zagranicznego dostawcy, adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania;
5. nazwę i opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji, Kod
Nomenklatury Scalonej CN, oznakowanie, ilość i wartość towarów będących
przedmiotem transakcji;
6. opis ostatecznego wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów
lub amunicji;
7. oświadczenia, że przedsiębiorca:
a) zobowiązał się, że wprowadzi wymienione w certyfikacie broń palną, części i istotne
komponenty lub amunicję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i niezwłocznie
powiadomi ministra właściwego do spraw gospodarki o zmianach w warunkach
kontraktu na przywóz tych towarów,
b) jest świadomy, że wyprowadzenie z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zmiana
końcowego użytkownika lub deklarowanego końcowego wykorzystania broni palnej,
części i istotnych komponentów lub amunicji wymagają uprzedniej zgody właściwego
organu,
c) zobowiązał się, w uzgodnieniu z końcowym użytkownikiem, do umożliwienia
przeprowadzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki, przy ewentualnym
udziale przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli zgodności
wykorzystania broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji z deklaracją
zawartą we wniosku, w miejscu ich wykorzystania w całym okresie pozostawania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
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Przedmiotem certyfikatu importowego może być wyłącznie przywożona spoza obszaru
celnego Unii Europejskiej broń palna, części i istotne komponenty lub amunicja wymieniona
w załączniku 1 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012
z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko
nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami
oraz amunicją,

uzupełniającego

Konwencję

Narodów

Zjednoczonych

przeciwko

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej),
oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni
palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 1),
zwanego dalej „rozporządzeniem 258/2012”.
Certyfikat importowy będzie wydawany na wniosek przedsiębiorcy zainteresowanego
przywiezieniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spoza obszaru celnego Unii
Europejskiej cywilnej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji. Zgodnie
z art. 99 ust. 1 ustawy certyfikat importowy stanowi dokument przeznaczony do okazania
właściwym władzom państwa trzeciego (zagranicznego dostawcy) w celu zaświadczenia
o wiarygodności podmiotu zamierzającego przywieść spoza obszaru celnego UE ww. towary
a także o objęciu kontrolą przez właściwe organy Rzeczpospolitej Polskiej transakcji w tym
zakresie.
W toku stosowania rozporządzenia 258/2012 przez MSWiA pojawiły się sygnały ze strony
przedsiębiorców wskazujące na potrzebę wprowadzenia regulacji, która pozwalałaby im
uzyskać dokument potwierdzający wiarygodność jako nabywcy broni palnej, części
i istotnych komponentów lub amunicji, wymagany przez państwo dostawcy tych towarów.
Brak możliwości uzyskania stosownego dokumentu blokował nabycie przedmiotowych
towarów w państwach spoza obszaru celnego UE. Organy kontroli obrotu w tych krajach na
ogół nie uznają wydawanych przez MSWiA zaświadczeń o posiadanej koncesji uprawniającej
do wykonywania działalności na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie obrotu bronią
palną i amunicją, żądając przedstawienia certyfikatu importowego lub poświadczenia
oświadczenia końcowego użytkownika. Wymienione dokumenty funkcjonują w obrocie
międzynarodowym towarami o znaczeniu strategicznym, co w przypadku RP reguluje ustawa
z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu

strategicznym

dla bezpieczeństwa

państwa,

a także

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

dla

utrzymania
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Z uwagi na cel, któremu służyć będzie wydawanie certyfikatów importowych niezbędne jest,
aby z przedmiotowego dokumentu jednoznacznie wynikało, iż przedsiębiorca, który zamierza
nabyć broń palną, części i istotne komponenty lub amunicję zobowiązany jest (zgodnie
z art. 98) do:
 wprowadzenia wymienionych w certyfikacie towarów na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i niezwłocznego powiadomienia ministra właściwego ds. gospodarki
o zmianach w warunkach kontraktu na przywóz tych towarów,
 uzyskania zgody właściwego organu – tj. ministra właściwego ds. gospodarki
w przypadku przywozu spoza obszaru celnego UE lub komendanta wojewódzkiego
Policji

w

przypadku

transferu

wewnątrzwspólnotowego

–

na

ewentualne

wyprowadzenie z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przywiezionej broni palnej,
części i istotnych komponentów lub amunicji, a także ewentualną zmianę końcowego
użytkownika lub sposobu końcowego wykorzystania tych towarów,
 umożliwienia przeprowadzenia przez ministra właściwego ds. gospodarki, przy
ewentualnym udziale przedstawicieli władz kraju zagranicznego dostawcy, kontroli
zgodności wykorzystania przywiezionej do RP broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji z deklaracją zawartą we wniosku o wydanie certyfikatu
importowego, w miejscu wykorzystania tych towarów w całym okresie pozostawania
ich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W związku z powyższym oświadczenia przedsiębiorcy we wskazanym zakresie stanowią
integralną część wniosku o wydanie certyfikatu importowego.
Zgodnie z art. 100 ustawy certyfikat traci ważność po upływie 6 miesięcy od dnia jego
wydania o ile nie został wcześniej przedstawiony właściwym władzom zagranicznym.
Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie co ustawa.
Jeżeli ustawa wejdzie w życie w innym terminie niż dzień 1 stycznia albo dzień 1 czerwca
wskazany w uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń
ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205),
wówczas również w odniesieniu do rozporządzenia nie powinna mieć zastosowania zasada
wyznaczania terminów wejścia w życie aktów prawnych, określona w przywołanej uchwale.
Przedłożenie certyfikatu importowego właściwym władzom państwa zagranicznego dostawcy
stanowić będzie spełnienie jednego z wymogów warunkujących możliwość wydania przez
to państwo zgody na przywóz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni palnej, części
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i istotnych komponentów lub amunicji. W ten sposób wejście w życie rozporządzenia ułatwi
działalność przedsiębiorców we wskazanym zakresie, w tym również przedsiębiorców.
mikro-, małych i średnich.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane

rozporządzenie

nie

zawiera

przepisów

technicznych

w

rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.
poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został udostępniony w serwisie Rządowy
Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii.
Wyniki opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, o którym jest mowa w § 51
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów. W raporcie z konsultacji zostanie zawarta również informacja dotycząca braku
zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad rozporządzeniem w trybie przepisów
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
Nazwa projektu rozporządzenia:

Data sporządzenia
Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w 14.01.2019 r.
sprawie wzoru certyfikatu importowego

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Podstawa prawna:

MPiT – ministerstwo wiodące

art. 99 ust. 4 ustawy z dnia (…)
o wykonywaniu działalności
MSWiA – ministerstwo współpracujące
gospodarczej w zakresie
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza wytwarzania i obrotu materiałami
Stanu lub Podsekretarza Stanu
wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią
Pan Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu w MPiT
o przeznaczeniu wojskowym
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
lub policyjnym
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Nr wykazu prac legislacyjnych
Technicznego (DOT),
MPiT: 45
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
(Dział gospodarka)
Pani Beata Rywacka-Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywacka-wieteska@mpit.gov.pl,
Pan Paweł Wieczorek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 66, e-mail: pawel.wieczorek@mpit.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie dotyczy zagadnienia nowego, wcześniej nie uregulowanego w prawie
krajowym. Celem projektu jest wprowadzenie do prawa polskiego dokumentu stosowanego w innych
państwach uczestniczących w międzynarodowym obrocie bronią palną, częściami i istotnymi
komponentami lub amunicją. Przedmiotowy dokument będzie miał zastosowanie w przypadku zamiaru
przywozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymieniowych towarów spoza obszaru celnego Unii
Europejskiej w sytuacji, gdy właściwe władze państwa trzeciego (zagranicznego dostawcy) uzależnią
zgodę na taką transakcję od przedstawienia przez importera dokumentu wystawionego przez władze
polskie, potwierdzającego wiarygodność podmiotu importującego a także objęcie transakcji w tym
zakresie kontrolą państwa. Określenie wzoru certyfikatu importowego zapewni, iż dokument ten będzie
zawierał wszystkie elementy wymagane przez właściwe władze państw zagranicznych dostawców broni
palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Rekomenduje się opracowanie wzoru certyfikatu importowego, który zawierał będzie:
 informacje o przedsiębiorcy zamierzającym importować broń palną, części i istotne komponenty lub
amunicję oraz o zagranicznym dostawcy takiej broni i amunicji,
 opis importowanych towarów oraz sposób ostatecznego ich wykorzystania,
 stwierdzenie, iż przedsiębiorca importujący ma świadomość ograniczeń ciążących na takich
towarach z wyszczególnieniem tych ograniczeń.
Wzór certyfikatu importowego powinien być zgodny z analogicznymi dokumentami funkcjonującymi
w międzynarodowym obrocie ww. towarami z udziałem państw trzecich (spoza obszaru celnego UE).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
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Certyfikat importowy jest dokumentem powszechnie stosowanym w międzynarodowym obrocie bronią
palną, częściami i istotnymi komponentami lub amunicją w przypadku państw spoza obszaru celnego
UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Przedsiębiorcy
posiadający koncesję
udzieloną przez MSWiA
uprawniająca do obrotu
bronią palną częściami i
istotnymi komponentami
lub amunicją oraz
faktycznie wykonujący
działalność gospodarczą
w tym zakresie

Minister
Przedsiębiorczości i
Technologii

Wielkość

ca 750

1

Źródło danych

Oddziaływanie

MSWiA

Przedstawienie przez
przedsiębiorcę
zamierzającego
przywieźć na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
broń palną, części i
istotne komponenty lub
amunicję certyfikatu
importowego umożliwi
spełnienie jednego z
formalnych wymagań ze
strony właściwych władz
państwa trzeciego
(zagranicznego
dostawcy) wymagających
takiego dokumentu i tym
samym umożliwi
realizację planowanej
transakcji

Ministerstwo
Przedsiębiorczości i
Technologii

Zgodnie z ustawą z dnia
… o wykonywaniu
działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią,
amunicja oraz wyrobami i
technologią o
przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym MPiT jest
organem właściwym w
zakresie wydawania
certyfikatów
importowych na wniosek
przedsiębiorców

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych przedmiotowy projekt
został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MPiT. Umożliwi to zapoznanie się z
projektem wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym przedsiębiorcom przywożącym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej z państw trzecich broń palną, części i istotne komponenty lub amunicję.
Równocześnie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z
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wybranymi instytucjami dialogu społecznego.
Przewiduje się, że konsultacje potrwają 30 dni. Czas trwania konsultacji uwzględnia fakt, iż projektowane
rozporządzenie musi wejść w życie w tym samym terminie co ustawa z dnia… o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, stanowiąca jego podstawę
prawną, której projekt znajduje się obecnie w finałowej fazie rządowej części procesu legislacyjnego.
W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany (w zwykłym trybie
opiniowania 30 dni od daty przekazania) do Rady Dialogu Społecznego oraz jednocześnie do
następujących organizacji pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców
Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Przedmiot i treść regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie uzasadnia natomiast
skonsultowania projektu z organizacjami związków zawodowych.
6.

Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys. zł]
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Łącz
nie
(010)

Dochody ogółem

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

budżet państwa

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

JST

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

pozostałe jednostki (oddzielnie)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Wydatki ogółem

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

budżet państwa

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

JST

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

pozostałe jednostki (oddzielnie)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Saldo ogółem (dodatnie)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

budżet państwa (saldo ujemne)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

JST

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

pozostałe jednostki (oddzielnie)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Źródła finansowania

Brak potrzeby określenia źródeł finansowania.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności ponoszenia
dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych
jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa,
budżetów JST oraz budżetów innych jednostek.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
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przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0

1

2

3

5

10

Łąc
znie
(010)

W ujęciu
pieniężnym

duże przedsiębiorstwa

-

-

-

-

-

-

-

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

-

-

-

-

-

-

-

rodzina, obywatele,
gospodarstwa domowe
oraz osoby
niepełnosprawne i
starsze

-

-

-

-

-

-

-

(w mln zł,
ceny stałe z
2019 r.)

W ujęciu
niepieniężny
m

Niemierzalne

duże przedsiębiorstwa

Wzór certyfikatu importowego umożliwi wydanie przez MPiT
na wniosek przedsiębiorcy dokumentu żądanego przez władze
państw
spoza
Wspólnoty,
które
uczestniczą
w
międzynarodowym obrocie bronią palną, częściami i
istotnymi komponentami lub amunicją. Wymaganie to
stanowi jeden z warunków umożliwiających dojście do skutku
transakcji przywozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z
państw trzecich wspomnianych towarów.

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Wpływ rozporządzenia na sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców będzie analogiczny, jak w przypadku dużych
przedsiębiorców. Przedłożenie certyfikatu importowego
właściwym władzom państwa trzeciego (zagranicznego
dostawcy) stanowić będzie spełnienie jednego z wymogów
warunkujących możliwość wydania przez to państwo zgody
na przywóz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wspomnianych towarów.

rodzina, obywatele,
gospodarstwa domowe
oraz osoby
niepełnosprawne i
starsze

Brak wpływu.

Poprawa bezpieczeństwa przez zwiększenie możliwości właściwych organów w
zakresie zapobiegania i wykrywania nielegalnego obrotu bronią palną, częściami i
istotnymi komponentami lub amunicją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych
państw Wspólnoty a także nieuprawnionego wywozu wspomnianych towarów poza
granice celne Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Bezkosztowy wkład w poprawę szeroko rozumianego
bezpieczeństwa obywateli, mienia i środowiska naturalnego
poprzez zwiększenie możliwości właściwych organów w
zakresie zapobiegania i wykrywania nielegalnego obrotu
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bronią palną, częściami i istotnymi komponentami lub
amunicją
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

zwiększenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:

inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Konieczność uzyskania certyfikatu importowego generuje dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców,
jednakże obowiązek ten stanowi jeden z warunków możliwości przeprowadzenia transakcji w zakresie
przywozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji. Bez przedłożenia przedmiotowego dokumentu władze państwa trzeciego (zagranicznego
dostawcy) mogą nie wyrazić zgody na dokonanie takiej transakcji.
9. Wpływ na rynek pracy
Przedstawienie przez przedsiębiorcę zamierzającego importować broń palną, części i istotne komponenty
lub amunicję certyfikatu importowego zgodnego z projektowanym wzorem stanowi jeden z warunków
możliwości dokonania transakcji przywozu wymienionych wyrobów z państw spoza obszaru celnego
UE. W związku z powyższym będzie to wpływało na kondycję polskich przedsiębiorców zajmujących
się obrotem takimi towarami, co z kolei może znaleźć swoje odzwierciedlenie w skali zapotrzebowania
na pracowników. Wpływ ten w wymiarze ogólnokrajowym będzie słabo zauważalny a prawdopodobnie
nie ujawni się wcale.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne

demografia

informatyzacja

sytuacja i rozwój regionalny

mienie państwowe

zdrowie

inne:
Omówienie wpływu

Bezkosztowy wkład w poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli,
mienia i środowiska naturalnego poprzez zwiększenie możliwości właściwych
organów w zakresie zapobiegania i wykrywania nielegalnego obrotu bronią palną,
częściami i istotnymi komponentami lub amunicją

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie musi wejść w życie w tym samym terminie co ustawa z dnia … o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ewaluacja pod względem zakresu przewidywanych efektów rozporządzenia nastąpi przez określenie
liczby wydanych certyfikatów importowych oraz określenie liczby wydanych odmów wydania takiego
dokumentu.
Powyższe informacje na potrzeby ewaluacji zostaną pozyskane z rejestru wydanych certyfikatów
importowych dotyczących przywozu do Polski spoza obszaru celnego UE broni palnej, części
i istotnych komponentów lub amunicji, który będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw
gospodarki. Pomiar dokonywany będzie w cyklu trzyletnim od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1)
z dnia
w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania
wydanych certyfikatów
Na podstawie art. 101 ust. 6 ustawy z dnia … 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. ...) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Określa się wzór certyfikatu weryfikacji dostawy stosowanego przy przywozie
spoza obszaru celnego Unii Europejskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.1. Określa się sposób ewidencjonowania wydanych certyfikatów weryfikacji
dostawy.
2. Ewidencjonowanie prowadzone jest w formie rejestru w oparciu o dane zawarte w
certyfikatach.
3. Rejestr prowadzą urzędy celno-skarbowe w formie elektronicznej.
4. Wpisów dokonuje się z zachowaniem kolejności numeracji w ramach danego roku
kalendarzowego.
5. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej  finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
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Załączniki
do rozporządzenia
Ministra Finansów
z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1

WZÓR
Rzeczpospolita Polska

Data przedłożenia1)
Date of submission

Republic of Poland

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w

Nr ewidencyjny1)

Head of Customs and Tax Office in

Number

CERTYFIKAT WERYFIKACJI DOSTAWY
DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

Podstawa prawna: art. 101 ust. 6 ustawy z dnia
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. …)
Numer Certyfikatu Importowego

Numer zgłoszenia celnego

Number of Import Certificate

Number of customs declaration

Numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz towaru na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Number of bill of lading or other document confirming the import of goods to the territory of the Republic of Poland

Eksporter/Dostawca (nazwa i adres siedziby)

Importer/Odbiorca (nazwa i adres siedziby)

Exporter/Supplier (name and address)

Importer/Recipient (name and address)

Nazwa i opis towaru2)
Name and description of goods

Numer CN

Ilość

Wartość

CN code

Quantity

Value

Opis ostatecznego wykorzystania towaru2)
Description of end-use of goods

Liczba załączników1)
Number of attachments

Potwierdzenie: Potwierdza się, że importer/odbiorca przedstawił wiarygodne dowody, że towary wyszczególnione powyżej zostały
wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Certification This is to certify that the importer/recipient has produced evidence that the goods specified above have been delivered into
territory of the Republic of Poland pursuant to applicable regulations.
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pieczęć urzędu celno-skarbowego

data

podpis naczelnika
urzędu celno-skarbowego

customs and tax office stamp

date

signature of head of customs and tax office

1)
Wypełnia organ celno-skarbowy (filled in by customs and tax office).
2)
Dodatkowe miejsce na opis przewidziane w załączniku (additional space for the description predicted in attachment).
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Numer zgłoszenia celnego

Nr ewidencyjny1)

Number of customs declaration

Number

Załącznik nr

do CERTYFIKATU WERYFIKACJI DOSTAWY1)

Attachment No

to DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE

Nazwa i opis towaru
Name and description of goods

Numer CN

Ilość

Wartość

CN code

Quantity

Value

Opis ostatecznego wykorzystania towaru
Description of end-use of goods

pieczęć urzędu celno-skarbowego

data

podpis naczelnika
urzędu celno-skarbowego

customs and tax office stamp

date

signature of head of customs and tax office
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Załącznik nr 2
WZÓR
REJESTR WYDANYCH CERTYFIKATÓW WERYFIKACJI DOSTAWY (CWD)
Pozycja
rejestru

1

Data
Numer
przedłożenia Certyfikatu
CWD
Importowego
(CI)
2

3

Numer
zgłoszenia
celnego

Nazwa
eksportera

Nazwa
importera

Nazwa
towaru

Ilość
towaru

Imię i nazwisko
osoby
potwierdzającej
CWD

Uwagi

4

5

6

7

8

9

10
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy
stanowi art. 101 ust. 6 ustawy z dnia … 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. …), zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z
przywołanym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych jest zobowiązany do
określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy, który – jak stanowi art.
101 ust. 4 ustawy – powinien zawierać w szczególności:
1. oznaczenie przedsiębiorcy nabywającego broń palną, części i istotne komponenty lub amunicję,
oznaczenie zagranicznego dostawcy i adres ich siedziby;
2. nazwę i opis broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji oraz Kod Nomenklatury
Scalonej CN;
3. opis ostatecznego wykorzystania towarów, ich ilość oraz wartość;
4. numer zgłoszenia celnego, numer konosamentu, listu przewozowego lub innego dokumentu
potwierdzającego przywóz towarów oraz potwierdzenie, że przedsiębiorca przedstawił
wiarygodne dowody dokonania dostawy i wprowadził wymienione w certyfikacie towary na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przedmiotem certyfikatu weryfikacji dostawy może być wyłącznie przywożona spoza obszaru celnego
Unii Europejskiej broń palna, części i istotne komponenty lub amunicja wymieniona w załączniku 1
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r.
wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i
obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ
w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i
tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012 str.
1), zwanego dalej „rozporządzeniem 258/2012”.
Certyfikat weryfikacji dostawy będzie wydawany na wniosek przedsiębiorcy zainteresowanego
uzyskaniem potwierdzenia sprowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spoza obszaru
celnego Unii Europejskiej cywilnej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji.
Certyfikat weryfikacji dostawy stanowi dokument przeznaczony do okazania właściwym władzom
państwa trzeciego (zagranicznego dostawcy) w celu udokumentowania spełnienia przez przedsiębiorcę
warunków określonych w certyfikacie importowym.
W toku stosowania rozporządzenia 258/2012 przez MSWiA pojawiły się sygnały ze strony
przedsiębiorców wskazujące na potrzebę wprowadzenia regulacji, która pozwalałaby im uzyskać
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dokument potwierdzający wiarygodność jako nabywcy broni palnej, części i istotnych komponentów
lub amunicji, wymagany przez państwo dostawcy tych towarów. Brak możliwości uzyskania
stosownego dokumentu blokował nabycie przez przedmiotowych przedsiębiorców towarów
w państwach spoza obszaru celnego UE. Organy kontroli obrotu w tych krajach na ogół nie uznają
wydawanych przez MSWiA zaświadczeń o posiadanej koncesji uprawniającej do wykonywania
działalności na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie obrotu bronią palną i amunicją, żądając
w niektórych przypadkach przedstawienia, oprócz certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji
dostawy. Podobne dokumenty funkcjonują w obrocie międzynarodowym towarami o znaczeniu
strategicznym, co w przypadku RP reguluje 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).
Z uwagi na cel, któremu służyć ma certyfikat weryfikacji dostawy, tj. stworzenie wiarygodnego
dowodu zaświadczającego, że przedsiębiorca dokonał przywozu broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji zgodnie z wymogami określonymi przepisach prawa, w tym w
szczególności w certyfikacie importowym, przedmiotowy dokument powinien zawierać w
szczególności informacje, o których mowa w art. 100 ust. 4 ustawy oraz być podpisany przez
właściwy miejscowo, ze względu na siedzibę importera lub miejsce składowania towaru, organ celnoskarbowy.
Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie w tym samym terminie co ustawa. Jeżeli ustawa
wejdzie w życie w innym terminie niż dzień 1 stycznia albo dzień 1 czerwca wskazany w uchwale nr
20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia
w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205), wówczas również w odniesieniu do
rozporządzenia nie powinna mieć zastosowania zasada wyznaczania terminów wejścia w życie aktów
prawnych, określona w przywołanej uchwale.
Przedłożenie certyfikatu weryfikacji dostawy właściwym władzom państwa zagranicznego dostawcy
stanowić będzie podstawę do uznania polskiego importera za wiarygodnego przedsiębiorcę i
warunkować możliwość wydawania przez to państwo kolejnych zgód na przywóz na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej broni palnej, części i istotnych komponentów lub amunicji. W ten sposób
wejście w życie rozporządzenia ułatwi działalność przedsiębiorców we wskazanym zakresie, w tym
również przedsiębiorców mikro-, małych i średnich.
Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) i nie podlega
notyfikacji Komisji Europejskiej.
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Projektowane rozporządzenie nie będzie wymagało notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z
2018 r. poz. 362).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom

Unii

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29
października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.)
projekt rozporządzenia został udostępniony w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Finansów.
Wyniki opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, o którym jest mowa w § 51 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.
W raporcie z konsultacji zostanie zawarta również informacja dotycząca braku zgłoszeń podmiotów
zainteresowanych pracami nad rozporządzeniem w trybie przepisów o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa.
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Nazwa projektu rozporządzenia:

Data sporządzenia
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru certyfikatu 15.02.2019 r.
weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych
certyfikatów
Podstawa prawna:
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
art. 101 ust. 6 ustawy z dnia …
MF – ministerstwo wiodące

o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie
MSWiA – ministerstwo współpracujące
wytwarzania i obrotu materiałami
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza wybuchowymi, bronią, amunicją
Stanu lub Podsekretarza Stanu
oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym
Pan Marian Banaś, Sekretarz Stanu w MF
lub policyjnym
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Tadeusz Senda, Zastępca Dyrektora Departamentu,
Departament Ceł (DC),
tel.(022) 694 50-05; e-mail: tadeusz.senda@mf.gov.pl
Pan Piotr Żak, Naczelnik w DC,
tel.(022) 694 55-39 email: piotr.zak@mf.gov.pl,
Pan(i) ………………………………………………….,
tel.(022) 694................., e-mail: ..............@mf.gov.pl

Nr wykazu prac legislacyjnych
MF: …
(Dział finanse publiczne)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie dotyczy nowej kwestii, wcześniej nie uregulowanej w prawie krajowym.
Celem projektu jest wprowadzenie do prawa polskiego dokumentu stosowanego w międzynarodowym
obrocie bronią palną, częściami i istotnymi komponentami lub amunicją. Dokument umożliwi władzom
polskim potwierdzenie zgodności dokonania przywozu przedmiotowych towarów na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej oraz wykorzystania ich zgodnie z warunkami określonymi w certyfikacie
importowym, w przypadku nałożenia takiego wymogu przez właściwe organy państwa trzeciego
(zagranicznego dostawcy).
Określenie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy zapewni, iż dokument ten będzie zawierał wszystkie
elementy wymagane przy dokonywaniu obrotu z krajami trzecimi bronią palną, częściami i istotnymi
komponentami lub amunicją.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Rekomenduje się opracowanie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy, który zawierał będzie:
 informacje o przedsiębiorcy, który dokonał przywozu broni palnej, części i istotnych komponentów
lub amunicji oraz o zagranicznym dostawcy takiej broni i amunicji,
 opis importowanych towarów oraz sposób ostatecznego ich wykorzystania,
 stwierdzenie, iż przedsiębiorca dokonał przywozu broni palnej, części i istotnych komponentów lub
amunicji i wykorzysta je zgodnie z warunkami określonymi w certyfikacie importowym.
Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy powinien być zgodny z analogicznymi dokumentami
funkcjonującymi w międzynarodowym obrocie ww. towarami z udziałem państw trzecich (spoza
obszaru celnego UE).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
Certyfikat weryfikacji dostawy jest dokumentem stosowanym w międzynarodowym obrocie bronią
palną, częściami i istotnymi komponentami lub amunicją w przypadku państw spoza obszaru celnego
UE.
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Przedsiębiorcy
posiadający koncesję
udzieloną przez MSWiA
uprawniająca do obrotu
bronią palną częściami i
istotnymi komponentami
lub amunicją oraz
faktycznie wykonujący
działalność gospodarczą
w tym zakresie

Urzędy celno-skarbowe

Wielkość

ca 750

16

Źródło danych

Oddziaływanie

MSWiA

Przedstawienie przez
przedsiębiorcę, który dokonał
przywozu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej broni
palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji,
certyfikatu weryfikacji dostawy,
umożliwi spełnienie jednego z
formalnych wymagań ze strony
właściwych władz państwa
trzeciego (zagranicznego dostawcy)
wymagających takiego dokumentu
i tym samym umożliwi realizację
kolejnych tego typu transakcji

Ministerstwo Finansów

Zgodnie z ustawą z dnia … o
wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicja
oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym organy celno-skarbowe
są organami właściwymi w zakresie
wydania certyfikatów weryfikacji
dostawy na wniosek
przedsiębiorców

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych przedmiotowy projekt
został umieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej MF. Umożliwi to zapoznanie się z
projektem wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym przedsiębiorcom przywożącym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej z państw trzecich broń palną, części i istotne komponenty lub amunicję.
Równocześnie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z
wybranymi instytucjami dialogu społecznego.
Przewiduje się, że konsultacje potrwają 30 dni. Czas trwania konsultacji uwzględnia fakt, iż projektowane
rozporządzenie musi wejść w życie w tym samym terminie co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, stanowiąca jego podstawę
prawną, której projekt znajduje się obecnie w finałowej fazie rządowej części procesu legislacyjnego.
W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zostanie przesłany (w zwykłym trybie
opiniowania 30 dni od daty przekazania) do Rady Dialogu Społecznego oraz jednocześnie do
następujących organizacji pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców,
Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Przedmiot i treść regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie uzasadnia natomiast
skonsultowania projektu z organizacjami związków zawodowych.
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Planowany termin przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji publicznych – marzec 2019 r.
6.

Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z …r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys. zł]
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nie
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--
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--
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--

--

--

--

--

--
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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

JST

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

pozostałe jednostki (oddzielnie)

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Wydatki ogółem
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--
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--

pozostałe jednostki (oddzielnie)

--

--

--

--

--

--

--
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--

--

--

--

Saldo ogółem (dodatnie)

--

--

--

--
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budżet państwa (saldo ujemne)
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pozostałe jednostki (oddzielnie)

--

--

--

--

--
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--

--

--

--

--

--

Źródła finansowania

Brak potrzeby określenia źródeł finansowania.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Wejście w życie rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności ponoszenia
dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych
jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa,
budżetów JST oraz budżetów innych jednostek.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian

0
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5
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Łąc
znie
(010)

W ujęciu
pieniężnym

duże przedsiębiorstwa

-

-

-
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-

-

-

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

-

-

-

-

-

-

-

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

-

-

-

-

-

-

-

(w mln zł,
ceny stałe z
2018 r.)
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W ujęciu
niepieniężny
m

duże przedsiębiorstwa

Instytucja certyfikatu weryfikacji dostawy przyczyni się do
wzmocnienia przejrzystości w zakresie obrotu bronią palną,
częściami i istotnymi komponentami lub amunicją.
Stosowanie się przedsiębiorców do nowych wymogów
zwiększy ich wiarygodność i konkurencyjność w tym
zakresie, co potencjalnie wpłynie na intensyfikację kontaktów
handlowych i dalszy ich rozwój.

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

Wpływ rozporządzenia na sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców będzie analogiczny, jak w przypadku dużych
przedsiębiorców. Przedłożenie certyfikatu weryfikacji
dostawy
właściwym
władzom
państwa
trzeciego
(zagranicznego dostawcy) będzie spełnieniem wymogu
warunkującego wydawanie przez to państwo kolejnych
zezwoleń na przywóz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
wspomnianych towarów na potrzeby biznesowe polskich
przedsiębiorców.

rodzina, obywatele oraz Brak wpływu.
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

Poprawa bezpieczeństwa przez zwiększenie możliwości właściwych organów w
zakresie zapobiegania i wykrywania nielegalnego obrotu bronią palną, częściami i
istotnymi komponentami lub amunicją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i innych
państw członkowskich UE, jak również nieuprawnionego wywozu wspomnianych
towarów z Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i przyjętych
do obliczeń założeń

Bezkosztowy wkład w poprawę szeroko rozumianego
bezpieczeństwa obywateli i mienia poprzez zwiększenie
możliwości właściwych organów w zakresie zapobiegania i
wykrywania nielegalnego obrotu bronią palną, częściami i
istotnymi komponentami lub amunicją.

5. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
Nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy

zmniejszenie liczby dokumentów

zwiększenie liczby dokumentów

zmniejszenie liczby procedur

zwiększenie liczby procedur

skrócenie czasu na załatwienie sprawy

wydłużenie czasu na załatwienie sprawy

inne:

inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Konieczność uzyskania certyfikatu weryfikacji dostawy generuje dodatkowe obowiązki dla
przedsiębiorców, jednakże obowiązek ten stanowi jeden z warunków możliwości przeprowadzenia
kolejnych transakcji w zakresie przywozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni palnej, części i
istotnych komponentów lub amunicji. Bez przedłożenia przedmiotowego dokumentu władze państwa
trzeciego (zagranicznego dostawcy) mogą nie wyrazić zgody na dokonanie w przyszłości podobnych
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transakcji.
6. Wpływ na rynek pracy
Przedstawienie przez przedsiębiorcę, który dokonał przywozu broni palnej, części i istotnych
komponentów lub amunicji, certyfikatu weryfikacji dostawy zgodnego z projektowanym wzorem
stanowi jeden z warunków możliwości dokonania kolejnych transakcji przywozu wymienionych
wyrobów z państw spoza obszaru celnego UE. W związku z powyższym będzie to wpływało na
kondycję polskich przedsiębiorców zajmujących się obrotem takimi towarami, co z kolei może znaleźć
swoje odzwierciedlenie w skali zapotrzebowania na pracowników. Wpływ ten w wymiarze
ogólnokrajowym będzie słabo zauważalny a prawdopodobnie nie ujawni się wcale.
7. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne

demografia

informatyzacja

sytuacja i rozwój regionalny

mienie państwowe

zdrowie

inne:
Omówienie wpływu

Bezkosztowy wkład w poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa obywateli i
mienia poprzez zwiększenie możliwości właściwych organów w zakresie
zapobiegania i wykrywania nielegalnego obrotu bronią palną, częściami i
istotnymi komponentami lub amunicją.

8. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie musi wejść w życie w tym samym terminie co ustawa z dnia … o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
9. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
Ewaluacja pod względem zakresu przewidywanych efektów rozporządzenia nastąpi przez określenie
liczby wydanych certyfikatów weryfikacji dostawy oraz określenie liczby odmów takiego wydania.
Powyższe informacje na potrzeby ewaluacji zostaną pozyskane z rejestru wydanych certyfikatów
weryfikacji dostawy dotyczących przywiezionych do Polski spoza obszaru celnego UE broni palnej,
części i istotnych komponentów lub amunicji, który będzie prowadzony przez ministra właściwego do
spraw finansów. Pomiar dokonywany będzie w cyklu trzyletnim od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
10. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia
w sprawie oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
Na podstawie art. 132 ustawy z dnia ... 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. ...), zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

szczegółowe warunki oczyszczania terenów ze znalezionych materiałów wybuchowych
lub niebezpiecznych;

2)

tryb i sposób zgłaszania informacji o materiałach wybuchowych lub niebezpiecznych;

3)

sposób zabezpieczania wybuchowych lub niebezpiecznych;

4)

sposób i tryb wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów
wybuchowych lub niebezpiecznych.
§ 2. Oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych wykonują

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie albo Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w Dziale VI ustawy z dnia … o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, zwanej dalej: „ustawą”, w sposób zapewniający odnalezienie oraz całkowite
usunięcie materiałów wybuchowych i niebezpiecznych z oczyszczanego terenu, jak również
ich zabezpieczenie i zniszczenie albo przeniesienie do miejsca przeznaczonego do ich
niszczenia, przy zachowaniu bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska
naturalnego.
§ 3. 1. Urzędy administracji rządowej lub samorządowej, które otrzymały informację o
znalezieniu materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych, informują o zgłoszeniu
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego i Policję oraz właściwe ze względu na
rodzaj i miejsce znalezienia materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych jednostki
organizacyjne:
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1)

Państwowej Straży Pożarnej w przypadku gdy z opisu zgłoszenia wynika, że budowa i
zawartość znalezionych materiałów niebezpiecznych może zawierać substancje
chemiczne szkodliwe dla życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska
naturalnego;

2)

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku gdy z opisu zgłoszenia wynika,
że

budowa

znalezionych

materiałów

wybuchowych

i niebezpiecznych

może

wskazywać, że są pochodzenia wojskowego;
3)

dyrektora urzędu morskiego w przypadku zlokalizowania materiałów wybuchowych
lub niebezpiecznych w morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym oraz
wyłącznej strefie ekonomicznej.
2. W zgłoszeniu podmiot zgłaszający podaje:

1)

datę i godzinę zgłoszenia;

2)

imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy osoby zgłaszającej;

3)

dokładne miejsce znalezienia materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych, zwane
dalej „miejscem znalezienia”;

4)

ilość oraz opis znalezionych materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych;

5)

informacje o liczbie i stanie zdrowia ewentualnych poszkodowanych.
§ 4. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o znalezieniu materiałów wybuchowych

lub niebezpiecznych, jednostka organizacyjna Policji zabezpiecza znalezione materiały
wybuchowe lub niebezpieczne, w szczególności:
1)

ocenia,

czy

zgłoszony

materiał

może

być

materiałem

wybuchowym

lub niebezpiecznym, oraz czy jest on pochodzenia wojskowego lub ze względu na jego
konstrukcję, miejsce znalezienia lub sposób jego umieszczenia, może służyć do
popełnienia przestępstwa, ataku terrorystycznego lub w sposób samoistny stanowi
zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, mienia lub środowiska naturalnego;
2)

zabezpiecza znaleziony materiał wybuchowy lub niebezpieczny;

3)

ocenia rodzaj i stopień zagrożenia bezpośredniego otoczenia miejsca jego znalezienia;

4)

oznakowuje miejsce znalezienia i chroni je przed dostępem osób postronnych,
w szczególności poprzez ustawienie zapór, szlabanów oraz tablic informacyjnych
i ostrzegawczych, lub użycie innych dostępnych środków technicznych na drogach
dojazdowych do zagrożonego obszaru.
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2. Jednostka Policji przy zabezpieczaniu materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych
może, w razie potrzeby:
1)

wystawić posterunki poza przewidywanym obszarem rażenia;

2)

współdziałać z właściwymi kompetencyjnie i terytorialnie jednostkami organizacyjnymi
służb wskazanych w § 3 ust. 1.
§ 5. 1. Właściwe jednostki specjalistyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

oczyszczają teren z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
2. Oczyszczanie terenu ze znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego przez jednostki wojskowe organizuje Dowódca Generalny
Rodzajów Sił Zbrojnych.
3. Rejony odpowiedzialności dla specjalistycznych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych
Rzeczpospolitej Polskiej wyznacza Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.
4. Minister Obrony Narodowej informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
wojewodów, dyrektorów urzędów morskich oraz podległe komórki i jednostki organizacyjne
Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej o przeznaczeniu, rejonach odpowiedzialności, danych
teleadresowych jednostek specjalistycznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
wyznaczonych

do

oczyszczania

terenu

kraju

z

materiałów

wybuchowych

lub

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.
§ 6. Podmioty, o których mowa w § 2, na miejscu znalezienia materiałów wybuchowych
lub niebezpiecznych, w ramach odpowiedzialności za organizację i bezpieczeństwo prac:
1)

rozpoznają rodzaj materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych;

2)

podejmują decyzję o sposobie zabezpieczenia miejsca znalezienia materiałów
wybuchowych lub niebezpiecznych;

3)

podejmują decyzję o

miejscu i sposobie unieszkodliwiania, niszczenia lub

zabezpieczenia materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych w zależności od rodzaju
i stopnia zagrożenia;
4)

sprawdzają czy w miejscu znalezienia nie występują inne materiały wybuchowe lub
niebezpieczne;

5)

informują ludność cywilną zamieszkującą lub przebywającą na zagrożonym obszarze
o zaistniałym niebezpieczeństwie oraz o sposobach właściwego zachowania się.
§ 7. 1. Wojewoda wyznacza miejsca przeznaczone do niszczenia znalezionych

materiałów wybuchowych i niebezpiecznych po uzyskaniu:
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1)

zgody Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

opinii właściwych miejscowo:
a)

Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,

b)

Komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji,

c)

Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Miejsce wyznaczone do niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych powinno zapewniać możliwość zniszczenia materiałów wybuchowych lub
niebezpiecznych w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku
naturalnemu. W szczególności zapewnia się odizolowanie takich miejsc od miejsc
przebywania osób postronnych.
3. Dopuszcza się możliwość niszczenia materiałów wybuchowych i materiałów
niebezpiecznych w miejscach doraźnie wyznaczonych za zgodą właściwego miejscowo
wojewody, wyrażoną po uzyskaniu opinii właściwych Komendanta wojewódzkiego
(stołecznego) Policji, albo Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, albo
Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8. Wyznaczając miejsca niszczenia materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych,
wojewoda:
1)

zawiadamia miejscową ludność o wyznaczonym miejscu i sygnałach dźwiękowych
używanych podczas prowadzenia niszczenia;

2)

poucza miejscową ludność o niezbędnych środkach ostrożności, które muszą być
zachowane w czasie niszczenia materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 132 ustawy z dnia
... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym. Przedmiotowa materia była uprzednio regulowana przez art. 13 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.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
oraz tryb i sposób zgłaszania i sposób zabezpieczania tych materiałów, w tym zakres udziału
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oczyszczaniu terenów, oraz sposób i tryb
wyznaczania

miejsc

przeznaczonych

do

niszczenia

materiałów

wybuchowych

i niebezpiecznych, mając na względzie ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz
środowiska naturalnego.
Rozporządzenie wskazuje, że oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych wykonują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym
zakresie albo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zapewniający odnalezienie
oraz całkowite usunięcie materiałów wybuchowych i niebezpiecznych z oczyszczanego
terenu, jak również ich zabezpieczenie i zniszczenie albo przeniesienie do miejsca
przeznaczonego do ich niszczenia, przy zachowaniu bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi
oraz mienia i środowiska naturalnego.
Określono również sposób przekazywania informacji o znalezieniu materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych pomiędzy organami administracji i właściwymi służbami,
wskazując na zawartość takich zgłoszeń oraz tryb ich przekazywania.
W rozporządzeniu określono obowiązki podmiotu dokonującego oczyszczania terenów.
Rozporządzenie określa tryb wydawania decyzji w sprawie wskazania przez wojewodę
miejsc,

wyznaczonych

do

niszczenia

znalezionych

materiałów

wybuchowych

i niebezpiecznych. Wyznacza się je po uzyskaniu:
1) zgody Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2) opinii właściwych miejscowo:
a) Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,
b) Komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji,
c) Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
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Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.
poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt
zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.), do koordynatora oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z prośbą o zaopiniowanie w tym zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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Data sporządzenia:
Nazwa projektu:
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie w sprawie oczyszczania 22 luty 2019 r.

terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Obrony Narodowej – wiodące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Źródło:
Art. 132 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania
i
obrotu
materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Rady Ministrów: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 132 ustawy z dnia ... o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Przedmiotowa materia była uprzednio regulowana przez
art. 13 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.
Zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, oraz tryb i sposób zgłaszania i sposób
zabezpieczania tych materiałów, w tym zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oczyszczaniu terenów,
oraz sposób i tryb wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych,
mając na względzie ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rozporządzenie wskazuje, że oczyszczanie terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych wykonują
przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie albo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w sposób
zapewniający odnalezienie oraz całkowite usunięcie materiałów wybuchowych i niebezpiecznych z oczyszczanego terenu,
jak również ich zabezpieczenie i zniszczenie albo przeniesienie do miejsca przeznaczonego do ich niszczenia, przy
zachowaniu bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska naturalnego.
Określono również sposób przekazywania informacji o znalezieniu materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pomiędzy
organami administracji i właściwymi służbami, wskazując na zawartość takich zgłoszeń oraz tryb ich przekazywania.
W rozporządzeniu określono obowiązki podmiotu dokonującego oczyszczania terenów.
Rozporządzenie określa tryb wydawania decyzji w sprawie wskazania przez wojewodę miejsc, wyznaczonych do
niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Siły Zbrojne RP

Wielkość
-

Źródło danych
MON

Oddziaływanie
obowiązki w zakresie
oczyszczania terenów z
materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych

Policja

-

MSWiA

Państwowa Straż Pożarna

-

MSWiA

obowiązki w zakresie
oczyszczania terenów z
materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych
obowiązki w zakresie
oczyszczania terenów z
materiałów wybuchowych i
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niebezpiecznych
przedsiębiorcy wykonujący
MPiT
obowiązki w zakresie
działalność w zakresie
oczyszczania terenów z
oczyszczania terenów z
materiałów wybuchowych i
materiałów wybuchowych i
niebezpiecznych
niebezpiecznych
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z … r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak
wpływu.
pieniężnym (w mln
Brak
zł, ceny stałe z … r.) sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
wpływu.
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak
domowe
wpływu.
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak wpływu.
domowe
Poprawa bezpieczeństwa, po przez zapewnienie przejrzystego wykazu wyrobów koncesjonowanych oraz
objęcie reglamentacją nowych wyrobów, będących następstwem postępu technologicznego.
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
Niemierzalne
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przyjętych do obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
x - nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wraz z wejściem w życie rozporządzenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

09/03-kt

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R A W W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej
Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U z
2019 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór Europejskiej karty broni palnej, który jest określony w załączniku
do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
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UZASADNIENIE
Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284), w związku z uchyleniem art. 10a
ust. 8 pkt 1 przez ustawę z dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
Rozporządzenie określa wzór Europejskiej karty broni palnej, dostosowany do zmian
wynikających z ustawy z dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym.
Projekt przewiduje określenie wzoru koncesji w załączniku.
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty ani sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji określonej w przepisach rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248)
oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie udostępniony w Biuletynie
Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Projekt zostanie przekazany, zgodnie z § 32 ust. 2 uchwały nr 190 z dnia 29 października
2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), do koordynatora
oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zaopiniowanie w tym
zakresie.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia,
konsultacji albo uzgodnienia.
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Data sporządzenia:
Nazwa projektu:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 22 luty 2019 r.

sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu:
Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Paweł Majewski
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu:
Pan Robert Gierszewski
Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Tel. 22 601 16 02; e-mail. robert.gierszewski@mswia.gov.pl

Źródło:
Art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja
1999 o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz.
284)
Numer w wykazie prac legislacyjnych
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji: ...

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284), w związku z uchyleniem art. 10a ust. 8 pkt 1 przez ustawę
z dnia ... o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia w dużej mierze powiela dotychczasowe rozwiązania. Główne proponowane zmiany to
uaktualnienie wzoru załącznika. Aktualizacja wzoru europejskiej kraty broni palnej podyktowane są zmianą dyrektywy
Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L. nr
256/1991 z 13.09.1991), zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r.
(Dz. Urz. UE L 179/5 z 08.07.2008) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja
2017 r. (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017). Wzór europejskiej karty broni powinien być zgodny z analogicznymi
dokumentami funkcjonującymi na obszarze UE.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Europejska karta broni palnej
jest imiennym dokumentem
potwierdzającym uprawnienie
do posiadania broni palnej,
wydanym przez właściwy
organ państwa członkowskiego
Unii Europejskiej,
umożliwiającym legalne
posiadanie i używanie broni
palnej w innym państwie
członkowskim UE - dokument
ten jest wydawany na wniosek.
Komendanci Wojewódzcy
17
MSWiA
Zgodnie z ustawą o broni i
Policji oraz Komendant
amunicji Europejską kartę
Stołeczny Policji
broni wydaje właściwy organ
policji.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w portalu GOV.PL na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia
29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt zostanie
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
Grupa
Posiadacze broni palnej

Wielkość
-

Źródło danych
-
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6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
Dochody ogółem

-

-

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania

Brak kosztów po stronie finansów publicznych.

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie
źródeł danych i przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie rodzi skutków
finansowych w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10 Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak
wpływu.
pieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Brak
(w mln zł,
przedsiębiorstw
wpływu.
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak
…… r.)
domowe
wpływu.
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
Brak wpływu.
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i średnich
Brak wpływu.
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz gospodarstwa
Brak wpływu.
domowe
Poprawa bezpieczeństwa, po przez zapewnienie przejrzystego wykazu wyrobów koncesjonowanych oraz
objęcie reglamentacją nowych wyrobów, będących następstwem postępu technologicznego.
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń
Niemierzalne

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
x - nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
9. Wpływ na rynek pracy
Brak wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu na wymienione wyżej obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowane rozporządzenie powinien wejść w życie w tym samym terminie, co ustawa z dnia … o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na charakter wprowadzanej regulacji, nie jest planowana ewaluacja efektów projektu, a tym samym nie
przewiduje się stosowania mierników dla tej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych
materiałów wybuchowych2)
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

sposób i postać prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych

i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;
2)

sposób i postać prowadzenia ewidencji znalezionych i zniszczonych

materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie
oczyszczania terenów;
3)

wzór tej ewidencji.

§ 2. 1. Wzór ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego określa tabela I w załączniku do
rozporządzenia.
2. Wzór ewidencji znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów określa tabela II
w załączniku do rozporządzenia.
3. Ewidencję, o której mowa w § 1, prowadzi się dla każdego rodzaju i typu
ewidencjonowanego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, a także
znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych.
1)

2)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie
§1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 1).
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§ 4. 1. Ewidencja, o której mowa w § 1, jest prowadzona w postaci tabeli w formie
dokumentu papierowego lub elektronicznego.
2. W przypadku ewidencji prowadzonej w postaci dokumentu elektronicznego podpis
osoby prowadzącej ewidencję umieszcza się wyłącznie na wydruku ewidencji, jeżeli jest
sporządzony.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jego ogłoszenia3)
MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w
sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz. U. 2016 poz.808), które utraciło
moc z dniem …..w związku z art.143 pkt 9 lit. c ustawy z dnia … 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. … ) zmieniającej art.18 ust. 2 ustawy z dnia 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.)
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Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia (…) (poz. …)

TABELA I
EWIDENCJA NABYTYCH, ZUŻYTYCH, PRZECHOWYWANYCH I ZBYTYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO
Karta ewidencyjna nr………………………………………Data założenia………………………………………………………………….
Nazwa handlowa, symbol lub inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał wybuchowy1)..................................................
Prawidłowa nazwa przewozowa2)…………………………………….kod klasyfikacyjny3)…………………………………………………
numer rozpoznawczy UN4)………………….

Lp
.

Data wpisu

Jedn.

operacji

miary

Operacja przychodu

Operacja rozchodu

przychodu

Oznaczenie

Numer i data

Ilość

Numer i data

Numer i data

Oznaczenie

Ilość wydanego

lub rozchodu

dostawcy5),6)

dokumentu

przyjętego

dokumentu

zbycia

odbiorcy 5)7)

materiału

ze wskazaniem

przychodu lub

materiału

przekazania

materiału

ze wskazaniem

wybuchowego

dokumentu

dokumentu

wybuchowego

materiału

wybuchowego

dokumentu

uprawniającego

przekazania

wybuchowego

ze wskazaniem

uprawniającego

do obrotu

materiału

między

dokumentu

do nabycia

lub zbycia

wybuchowego

komórkami

uprawniającego

materiału

materiału

między

organizacyjnymi

do zbycia

wybuchowego

wybuchowego

komórkami

przedsiębiorcy

organizacyjnymi

lub jednostki

przedsiębiorcy

naukowej lub

lub jednostki

dokumentu

naukowej

potwierdzającego

Stan

Jednoznaczne

Podpis osoby

magazynu

oznaczenie-

upoważnionej

po

nazwa

do

operacji

producenta

prowadzenia

przychodu

kod

ewidencji8)

lub

alfanumeryczny

rozchodu

zużycie
materiału
wybuchowego

1)

Ewidencję należy prowadzić dla każdego rodzaju i typu ewidencjonowanego materiału wybuchowego.

2)

Nazwa materiału lub przedmiotu niebezpiecznego, określona w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119).
3)

Kod cyfrowo-literowy określony w załączniku A do umowy ADR.

4)

Numer rozpoznawczy UN określony w załączniku A do umowy ADR.

5)

W przypadku przekazywania pomiędzy komórkami organizacyjnymi przedsiębiorcy lub jednostki naukowej wskazać jedynie nazwę lub symbol komórki.

6)

Oznaczenie dostawcy z podaniem nazwy (imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej, adresu siedziby) dokumentu uprawniającego do obrotu lub zbycia

materiału wybuchowego.
7)

Oznaczenie odbiorcy z podaniem nazwy (imienia i nazwiska w przypadku osoby fizycznej, adresu siedziby) dokumentu uprawniającego do obrotu lub nabycia

materiału wybuchowego.
8)

Nie wypełnia się w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci dokumentu elektronicznego. Podpis umieszcza się na wydruku ewidencji, jeżeli jest

sporządzony.
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TABELA II
EWIDENCJA ZNALEZIONYCH I ZNISZCZONYCH MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
Karta ewidencyjna……………………………… Data założenia…………………………………………………………….
Symbol lub inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał wybuchowy 1) ……………………………………

Lp.

Data

Jedn. miary

Operacja przychodu

wpisu

znalezionych

Typ/rodzaj

Stan

Jednoznaczne

Podpis osoby

Ilość

Numer i data

Numer i data

magazynu

oznaczenie –

upoważnionej

materiałów

przyjętego

dokumentu

dokumentu

po

nazwa

do

wybuchowych

materiału

przekazania

potwierdzającego

operacji

producenta, kod

prowadzenia

wybuchowego

materiału

zniszczenie

przychodu

alfanumeryczny2)

ewidencji 3)

wybuchowego

materiału

lub

uprawnionej

wybuchowego

rozchodu

Kaliber

Operacja rozchodu

jednostce

1)

Ewidencję należy prowadzić dla każdego rodzaju i typu ewidencjonowanego materiału wybuchowego.

2)

Podaje się nazwę producenta i kod alfanumeryczny – jeżeli występują.

3)

Nie wypełnia się w przypadku ewidencji prowadzonej w postaci dokumentu elektronicznego. Podpis umieszcza się na wydruku ewidencji, jeżeli jest

sporządzony.
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną do wydania rozporządzenia stanowi art. 18 ust. 2 ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2017 r. poz., z późn. zm.). Rozporządzenie określa:
– sposób i postać prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i
zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej MWC)
zapewniając pełną rejestrację tych wyrobów,
– sposób i postać prowadzenia ewidencji materiałów wybuchowych znalezionych i
zniszczonych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania
terenów oraz
– wzór tej ewidencji.
Zmiany do ustawy o MWC wprowadzone procedowaną przez MSWiA nową ustawą „o
wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym” (dalej ustawa koncesyjna) polegają m.in. na usunięciu z brzmienia art. 18
ust.1 pkt 6 oraz ust. 2

frazy „przemieszczanych MWC” oraz przepisie art. 25 pkt 1

warunkującym możliwość uzyskania zgody ministra właściwego ds. gospodarki na
przemieszczanie MWC koniecznością posiadania koncesji na wytwarzanie MWC albo obrót
tymi materiałami.
Art. 25 ustawy o MWC porządkuje stan prawny zaistniały po wejściu w życie
w kwietniu

2016 r.

nowelizacji

ustawy o

MWC,

która

doprecyzowała

definicję

przemieszczania MWC wskazując, że jest to każde rzeczywiste przekazanie MWC 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. Definicja przemieszczania podana w ustawie o MWC dowodzi,
że przemieszczanie MWC nie ma zastosowania do postanowień zawartych w art. 18,
tym w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 ustawy (w których znajdowały się odniesienia do
przemieszczanych MWC) ponieważ wskazane przepisy art. 18 regulują krajowy rynek MWC
i nie odnoszą się do rynku Unii Europejskiej. Dlatego też należało wydać niniejsze
rozporządzenie porządkujące odpowiednio tę kwestię.
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Art. 18 ustawy o MWC ustanawia zasady używania MWC, obowiązujące
przedsiębiorców i kierowników jednostek naukowo-badawczych, którym zgodnie z prawem
krajowym

wydano

przez

właściwy

organ

terenowy

pozwolenie

na

nabywanie,

przechowywanie, używanie MWC lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.
Uzyskane uprawnienie daje prawo nabywania MWC (od przedsiębiorcy posiadającego
koncesję na obrót tymi materiałami), przechowywania i używania MWC na terytorium Polski
ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, przemieszczanie między
państwami członkowskimi UE może być dokonywane jedynie przez przedsiębiorców
posiadających koncesję na wytwarzanie MWC albo obrót nimi. Zatem wszelkie odniesienia
do przemieszczanych MWC nie powinny być zawarte w postanowieniach art. 18 ustawy
o MWC.
Dlatego też, najistotniejszą zmianą w porównaniu do obowiązującego przepisu jest fakt,
że projektowane rozporządzenie przewiduje obowiązek prowadzenia ewidencji nabytych,
zużytych, przechowywanych i zbytych MWC lub znalezionych i zniszczonych materiałów
wybuchowych wyłączając z tej grupy przemieszczane MWC. Jednocześnie należy wskazać,
że podjęte działania porządkujące przepisy ustawy o MWC uwzględniły również odniesienia
do prowadzenie ewidencji przemieszczanych MWC. Stosowne zapisy zostały zawarte w
rozdziale 3 ustawy o MWC określającym zasady i kontrolę przemieszczania MWC. Art. 35a
stanowi, że przemieszczane przez przedsiębiorcę albo jednostkę naukową MWC podlegają
ewidencjonowaniu, do którego stosuje się odpowiednio przepisy nowej ustawy koncesyjnej,
która przewiduje stosowne rozporządzenie w tym zakresie.
Zmiany wprowadzone do ustawy o MWC nie naruszały określonego w niej wcześniej
porządku informacji, dlatego procedowane rozporządzenie nie wprowadza zmian w tym
obszarze.
Ewidencję należy prowadzić zgodnie z załączonymi wzorami (Tabela I i Tabela II) dla
każdego rodzaju i typu ewidencjonowanego materiału wybuchowego.
Ewidencja nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych MWC (Tabela I) powinna
zawierać:
nazwę handlową, symbol lub inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany materiał
wybuchowy, nazwę przewozową, kod klasyfikacyjny cyfrowo-literowy oraz numer
rozpoznawczy UN określone w załączniku A do Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w
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Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119), odpowiednio do operacji
przychodu albo rozchodu oznaczenie dostawcy/odbiorcy ze wskazaniem dokumentu
uprawniającego

do

obrotu

lub

zbycia/nabycia

materiału

wybuchowego,

ilość

przyjętego/wydanego materiału wybuchowego, stan magazynu po operacji przychodu lub
rozchodu oraz jednoznaczne oznaczenie wyrobu zawierające nazwę producenta oraz kod
alfanumeryczny spełniające, ważny wymóg, identyfikowalności ewidencjonowanych
materiałów.
Ewidencję znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Tabela II) należy
również prowadzić dla każdego rodzaju i typu ewidencjonowanego materiału wybuchowego,
uwzględniając w wykazie symbol lub inne oznaczenia identyfikujące ewidencjonowany
materiał wybuchowy. Prowadzenie ewidencji materiałów wybuchowych znalezionych
w ramach wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów
i zniszczonych. W sposób analogiczny do ewidencji z Tabeli I, ewidencja tych materiałów
powinna być prowadzona w podziale na operacje przychodu lub rozchodu z uwzględnieniem
w nich jednostki miary znalezionych materiałów wybuchowych, typu/rodzaju MWC, ilości
przyjętego materiału wybuchowego, numeru i daty dokumentu przekazania materiału
wybuchowego uprawnionej jednostce, numeru i daty dokumentu potwierdzającego
zniszczenie materiału wybuchowego, stanu magazynu po operacji przychodu/rozchodu oraz
jednoznacznego oznaczenia –zawierającego nazwę producenta i kod alfanumeryczny. Tabele
I i II uwzględniają rubrykę dla podpisu osoby upoważnionej do prowadzenia ewidencji.
W opisach tabel zawartych w odnośnikach zawarto informację, iż w przypadku ewidencji
prowadzonej w postaci dokumentu elektronicznego podpis umieszcza się na wydruku
ewidencji, jeżeli jest sporządzony.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) rozporządzenie wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia ma charakter

porządkujący przepisy ustawy o MWC a jego postanowienia dotyczące ewidencji są już
stosowane przez przedsiębiorców działających na rynku MWC, dlatego nie występuje
potrzeba ustalenia innego terminu wejścia w życie. Ocena przewidywanego wpływu
projektowanego rozporządzenia na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
wskazuje, że nie będzie ono stanowiło dodatkowego obciążenia w prowadzonej działalności.
Z chwilą wejścia w życie projektowanego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra
Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych,
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przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych
do użytku cywilnego. materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz
znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych (Dz.U. poz.808).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień
międzyresortowych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii.
Wyniki opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, zgodnie z § 51
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). W raporcie z konsultacji zawarta zostanie
również informacja dotycząca ewentualnych zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami
nad niniejszym projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa.
Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych
i zniszczonych materiałów wybuchowych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Ponieważ projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych, o których
mowa w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597), nie podlega ono notyfikacji do Komisji Europejskiej.
Projekt nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych
i zniszczonych materiałów wybuchowych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu w MPiT –
Podsekretarz Stanu: Pan Marek Ociepa

Data sporządzenia
06.03. 2019 r.
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.)

Nr w wykazie prac
……….

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka -Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywackawieteska@mpit.gov.pl,
Pani Renata Jędrejek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 45, e-mail: renata.jedrejek@mpit.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Rozporządzenie ma charakter porządkujący przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego ( dalej zwana: ustawa o MWC, Dz. U. z 2019 r. poz. 45). Uzasadnienie do
wydania niniejszego rozporządzenia stanowią zmiany, wprowadzone do ustawy o MWC, procedowaną przez MSWiA
nową ustawą „o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”. Nadają one nowe
brzmienie art. 18 ust. 2 ustawy o MWC, zawierającemu upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do
określenia rozporządzenia w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej zwanych: MWC) oraz znalezionych i zniszczonych
materiałów wybuchowych. Brzmienie to wyłącza z przepisu obowiązek ewidencji przemieszczanych MWC. Należy
wskazać, że odpowiedni przepis w tym zakresie został utrzymany a jedynie przeniesiony do brzmienia art. 35a, rozdziału
3 ustawy o MWC, poświęconego zasadom i kontroli przemieszczania MWC. Definicja przemieszczania stosowana w
ustawie o MWC wskazuje, że przemieszczaniem jest każde rzeczywiste przekazanie MWC 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. Dowodzi ona, że przemieszczanie MWC, nie ma zastosowania do postanowień art. 18
ustawy o MWC (w tym ust. 2), odnoszących się do krajowych zasad używania MWC przez przedsiębiorców,
kierowników jednostki naukowej, którym wydano pozwolenie na nabywanie przechowywanie, używanie MWC lub
wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ. Powyższe oznacza, że delegacja z przepisów art. 18 ust. 2,
upoważniająca ministra do określenia sposobu, postaci prowadzenia ewidencji MWC, a także wzoru tej ewidencji,
służyć ma regulacji zasad w tym zakresie na polskim rynku i nie odnosi się do działań związanych z przemieszczaniem
MWC pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Dlatego też należało wydać niniejsze rozporządzenie,
porządkujące odpowiednio tę kwestię na obszarze kraju.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowane rozwiązanie stanowi ustanowienie w projektowanym rozporządzeniu zapisów przewidujących obowiązek
prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych MWC lub znalezionych i zniszczonych
materiałów wybuchowych wyłączając z tej grupy przemieszczane MWC. Jednocześnie należy wskazać, że projektowane
rozporządzenie, odwzorowuje, dokonane uporządkowanie przepisów w ustawie o MWC. W chwili obecnej rozporządzenie
w całości odnosi się do segmentu działalności gospodarczej wykonywanej w pełni na terytorium Polski opartej na
stosownych pozwoleniach wydanych przez krajowe organy terytorialne . Obowiązki dotyczące prowadzenia ewidencji
przemieszczanych MWC, usunięte z art. 18 ust. 2 procedowanego rozporządzenia zawarte w byłym rozporządzeniu,
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zostały przeniesione w ustawie o MWC do rozdziału 3 określającego zasady i kontrolę przemieszczania MWC do art. 35a.
Będą one podlegać przepisom ustawy koncesyjnej, która przewiduje stosowne rozporządzenie w tym zakresie.
Innym rozwiązaniem – absolutnie nie do przyjęcia – byłoby pozostawienie dotychczas obowiązującego rozporządzenia
które zawierałoby zapisy o prowadzeniu ewidencji przemieszczanych MWC, co stanowiłoby rażącą niezgodność z
zapisami ustawy o MWC znajdującymi się w art.18 ust.1 pkt 6 oraz ust.2 oraz art. 35a.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak udokumentowanych informacji na ten temat. Kwestia dotycząca prowadzenia ewidencji nabytych, zużytych,
przechowywanych, i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych
i zniszczonych materiałów wybuchowych wynika z krajowego porządku prawnego odnoszącego się do wymogów
bezpieczeństwa i kontroli, stosowanych wobec MWC.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy działający
na podstawie pozwolenia
wydanego przez właściwy
krajowy organ terytorialny
organ na
wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie
nabywania przechowywania
i używania MWC ( w tym
w zakresie prac
wyburzeniowych,
oczyszczania terenów z
materiałów wybuchowych)

Wielkość
c.a. 50 podmiotów

Wojewodowie wydający
pozwolenia na nabywanie,
przechowywanie i
używanie MWC poza
górnictwem

16 wojewodów

Dyrektorzy okręgowych
urzędów górniczych
wydający pozwolenia na
nabywanie,
przechowywanie i
używanie MWC w
górnictwie

11 dyrektorów
okręgowych urzędów
górniczych

Źródło danych
Dane Ministerstwa
Przedsiębiorczości i
Technologii

wojewodowie

dyrektorzy okręgowych
urzędów górniczych

Instytucje sprawujące
nadzór nad rynkiem MWC

Wyższy Urząd
Górniczy, Okręgowych
Inspektoratów Pracy,
komendant powiatowy
(miejski) Policji,
komendant straży
gminnej (miejskiej)

Wymienione instytucje
sprawujące nadzór nad rynkiem
MWC

Minister Przedsiębiorczości

1

MPiT

Oddziaływanie
Konieczność wywiązania się z
obowiązków nałożonych na
przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w
zakresie nabywania
przechowywania i używania
MWC oraz wytwarzania
materiałów wybuchowych
metodą in situ. Obowiązek
ewidencjonowania MWC do
wyżej wskazanych działań ma
na celu kontrolę nad
bezpieczeństwem
wykorzystywania MWC
Po wydaniu decyzji
administracyjnych zarówno
wojewodowie jak też
dyrektorzy okręgowych
urzędów górniczych w celach
weryfikacyjnych obowiązani są
do kontroli wypełniania przez
przedsiębiorców obowiązku
prowadzenia ewidencji
nabytych, przechowywanych i
używanych MWC oraz
wytwarzanych materiałów
wybuchowych metodą in situ
Projektowane rozporządzenie
w szerokim zakresie
dedykowane jest również
instytucjom sprawującym
nadzór nad rynkiem MWC.
W procedurach kontrolnych
sprawowanych przez te
jednostki kwestia prowadzenia
ewidencji MWC jest jednym
z podstawowych działań
badających prawidłowość
wykonywania działalności
gospodarczej
Rozporządzenie będzie
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i Technologii jako organ II
instancji

Wyższy Urząd Górniczy
1
Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego jako organ II
instancji

oddziaływało na proces
decyzyjny Ministra w zakresie
rozpatrywania wniosków
odwołujących się od decyzji
wojewodów w II instancji
Rozporządzenie będzie
oddziaływało na proces
decyzyjny
Prezesa WUG w zakresie
rozpatrywania wniosków
odwołujących się od decyzji
Okręgowych Urzędów
Górniczych w II instancji

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt rozporządzenia
będzie opublikowany na stronach BIP MPiT oraz BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny – co umożliwi
zapoznanie się z jego treścią szerokiemu kręgowi zainteresowanych przedsiębiorców. Równocześnie, projekt
rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z Radą Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi
organizacjami pracodawców takimi jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców, Business Centre
Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz instytuty naukowo-badawcze w
zwykłym trybie opiniowania, tj. 30 dni od daty przekazania. Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą
Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Przepisy projektu nie obejmują problematyki stanowiącej
przedmiot konsultacji z organizacjami związków zawodowych, dlatego nie włączono do nich tych organizacji. Z uzgodnień
i konsultacji zostaną sporządzone i opublikowane odpowiednie raporty.. Uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje
publiczne będą przeprowadzone niezwłocznie po wejściu w życie „ustawy koncesyjnej”, oczekiwanej w 2019 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
Źródła finansowania
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Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

–

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności ponoszenia
dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych jednostek.
Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa, budżetu JST oraz budżetów
innych jednostek. Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację wcześniej przyjętych
rozwiązań, zatem nie wnosi kosztochłonnych nowości a jedynie merytoryczne zmiany w porządku
informacyjnym.

Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe a
także niepełnosprawni i
osoby starsze

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

Prowadzenie ewidencji według jednolitych kryteriów wniesie wkład do poprawy
bezpieczeństwa przy nabywaniu, używaniu i przechowywaniu MWC.
Występować będzie istotne niepieniężne oddziaływanie polegające na powiązaniu
prawidłowego wykorzystania MWC z właściwym prowadzeniem ewidencji,
dokumentującym szczegóły związane z wykorzystaniem MWC. Umożliwi to
skuteczną kontrolę sprawowaną przez właściwe organy. Prowadzenie ewidencji
oddziaływać będzie na bezpieczeństwo wykorzystywania i używania MWC.
Poprzez rejestrowanie istotnych informacji dotyczących MWC – takich jak: daty,
ilości, oznakowanie, osoby upoważnione do dysponowania nimi itp. wzmocni się
identyfikowalność wykorzystania tych wyrobów, przy nabywaniu ,używaniu
przechowywaniu, zbywaniu oraz oczyszczaniu terenów na obszarze Polski.
Prowadzenie ewidencji według jednolitych kryteriów wniesie wkład do poprawy
bezpieczeństwa przy nabywaniu, używaniu i przechowywaniu MWC również w
sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. O ile systemy nadzoru obrotu
wewnętrznego i zewnętrznego MWC w dużych przedsiębiorstwach opierają się
często na nowoczesnych i skutecznych rozwiązaniach opartych na specjalnych
nakładach finansowych o tyle mikro i MŚP nie dysponują takimi możliwościami
inwestycyjnymi. Szablon ewidencji , proponowany rozporządzeniem, pozwoli
przedsiębiorcom grupy mikro i MSP w sposób odpowiadający ich możliwościom
wypełnić wymogi prawa w zakresie nadzoru nad nabywaniem, używaniem i
przechowywaniem MWC. Rozporządzenie będzie miało istotne, niepieniężne
oddziaływanie polegające na powiązaniu prawidłowego wykorzystania MWC
z właściwym prowadzeniem ewidencji, dokumentującym szczegóły związane
wykorzystaniem MWC. Umożliwi to skuteczną kontrolę sprawowaną przez
właściwe organy. Prowadzenie ewidencji oddziaływać będzie na bezpieczeństwo
wykorzystywania i używania MWC. Poprzez rejestrowanie istotnych informacji
dotyczących MWC – takich jak: daty, ilości, oznakowanie, osoby upoważnione do
dysponowania nimi itp. wzmocni się identyfikowalność w zakresie wykorzystania
tych wyrobów również w zakresie działalności związanej z oczyszczaniem
terenów, na obszarze Polski.
Organy państwa nadzorujące i kontrolujące prowadzoną ewidencją, poprzez
analizę szeregu informacji będą mogły rozpoznać nieprawidłowości i potencjalne
zagrożenia oraz spowodować działania służące poprawie bezpieczeństwa
obywateli, w tym ich rodzin, osób niepełnosprawnych i starszych oraz ich mienia.
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Niemierzalne

–

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Nie dotyczy.

7. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie, zastępuje przepis o bardzo podobnym oddziaływaniu. Z uwagi na dostępność
informacji oraz ich wcześniejsze stosowanie w podobnym zakresie dla profesjonalnych przedsiębiorców nie zachodzi
zmiana w obciążeniach regulacyjnych, które utrzymują się na niezmiennym poziomie.
8. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
9. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ demografia
☐ informatyzacja
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ mienie państwowe
☐ zdrowie
☐ inne: …
Prawne uporządkowanie sposobu prowadzenia ewidencji MWC poprzez wyodrębnienie
ewidencji przemieszczanych MWC wpływa na większą użyteczność, czytelność prowadzonych
ewidencji, wzmacniając system nadzoru właściwych organów krajowych nad obiegiem
Omówienie wpływu
wewnątrzkrajowym nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych MWC a także znalezionych
i zniszczonych MWC. Działania te wpłyną na wzmocnienie procedur bezpieczeństwa,
oddziaływujących na przedsiębiorców, obywateli i ich mienie oraz środowisko.
10. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 2 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
11. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ponieważ przedmiotowe rozporządzenie jest realizacją delegacji ustawy o MWC, kryterium ewaluacyjnym będzie
prawidłowość prowadzonych, w oparciu o projektowane rozporządzenie ewidencji oraz ich zastosowanie w systemach
nadzoru nad bezpieczeństwem nabywania, zużywania, przechowywania zbywania MWC. Poprawi także stan informacji
o znalezionych i zniszczonych materiałach wybuchowych.
Skuteczność powyższego będzie potwierdzana poprzez kontrole przeprowadzane przez instytucje sprawujące nadzór nad
rynkiem MWC. Miernikiem będzie ilość nieprawidłowych identyfikacji oraz nieprawidłowo prowadzonych kontroli
ujawnionych podczas ww. kontroli.

– 14

–

12. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 283, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów
wybuchowych

przeznaczonych

do

użytku

cywilnego,

stanowiący

załącznik

do

rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHNOLOGII

1)

2)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
Niniejsze rozporządzenie poprzedzało rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji (Dz. U. z 2016 r. poz. 897), które utraciło moc z dniem
…. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o … (Dz. U. poz. …).

Załącznik
do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia ... (poz. ...)

WZÓR
WNIOSEK
o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego
I. Oznaczenie odbiorcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
1. Nazwa odbiorcy:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w państwie
siedziby albo zamieszkania (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy
zagranicznego):…………………………………………………………………………………
………………............................................................................................................
3. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną):
1) Miejscowość i kod pocztowy:…………………………………………………………….…
2) Miejscowość lub ulica, numer domu lub numer lokalu:
…………………………………………………………………………………………………..
.
3) Państwo (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego):
…………………………………………………………………………………………………
4) Numer telefonu, numer faksu, e-mail odbiorcy:
………………………………………………………………………………………….……….
.
5) Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………………………………...
II. Oznaczenie dostawcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego
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1. Nazwa dostawcy…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………........
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny używany w państwie
w siedziby (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego):
……………………………………………………………………………………………...
3. Adres siedziby albo miejsca zamieszkania (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną):
1) miejscowość i kod pocztowy:………………………………………………………………
2) miejscowość lub ulica, numer domu lub numer lokalu:
…………………………………………………………………………………………………..
.
3) państwo (w przypadku osoby zagranicznej lub przedsiębiorcy zagranicznego):
…………………………………………………………………………………………………..
.
4) numer telefonu, numer faksu, e-mail dostawcy:
…………………………………………………………………………………………………..
III.

Określenie

rodzaju

i

ilości

przemieszczanych

materiałów

wybuchowych

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz sposobu ich zabezpieczenia

Lp.

Numer
UN

1
2
3
4

Kod
klasyfikacyjny

Nazwa
handlowa

Nazwa
producenta

Ilość
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(..)1)

Sposób zabezpieczenia przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego:
…………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………..
.
IV. Informacje o zgodności materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego z wymaganiami bezpieczeństwa stosowanymi przy wprowadzaniu ich do
obrotu2)
Miejsce wprowadzenia materiału wybuchowego do obrotu: ……………………………….
Nazwa i numer notyfikowanej jednostki uczestniczącej w procedurze oceny zgodności:
nazwa notyfikowanej jednostki:………………………………………………………..……
numer notyfikowanej jednostki……………………………………………………………...
V. Określenie środka transportu i trasy przemieszczania materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego

Miejsce wyjazdu:

Data wyjazdu:3)

Miejsce przybycia:

Data wjazdu:5)

Państwo członkowskie4) Punkt wjazdu

Punkt wyjazdu

Rodzaj środka transportu

1)

W przypadku większej liczby materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego należy dodać
kolejne wiersze.

2)

Wypełnić w przypadku udostępnienia materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego 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.
Wypełnić, jeżeli dotyczy.
„Państwo członkowskie” należy rozumieć jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym i Konfederację Szwajcarską.

3)
4)
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VI. Oznaczenie podmiotów dokonujących transportu materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego5)
Podmiot 1
dokonujący transportu

Podmiot 2

Podmiot 3

dokonujący transportu

dokonujący transportu

Nazwa
Adres (główna
siedziba)
Numer telefonu
Numer faksu
e-mail
VII. Dokument uprawniający do nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego
Rodzaj dokumentu: 6)
koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu
materiałami wybuchowymi;
dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczania, o którym mowa w decyzji Komisji
z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania
materiałów wybuchowych (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004, str. 43, z późn. zm.).

________________________
data

_______________________________________
czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej7)

5)
6)
7)

Wypełnić, jeżeli dotyczy.
Zaznaczyć rodzaj dokumentu, który posiada wnioskodawca.
Wniosek składany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy złożyć zgodnie z art. 25a
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 283).

–6–

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
1) dokument zaznaczony w części VII niniejszego wniosku;
2) kopia deklaracji zgodności dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego stanowi art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
283, z późn. zm.), dalej „ustawa o MWC”.
Zmiana art. 27 ust. 2 ustawy o MWC, stanowiącego upoważnienie ustawowe do
wydania niniejszego rozporządzenia dokonana została na podstawie art. … ustawy z dnia …
o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U.
poz. …), która weszła w życie dnia … . Zgodnie ze zmienionym brzmieniem (art. 27 ust. 2)
ustawy o MWC 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
odpowiednio elementów, o których mowa w art. 24 ust. 4 oraz mając na celu kompletność
zawartych we wniosku informacji. Opracowany wzór wniosku o wydanie zgody na
przemieszczenie MWC ma na celu ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia
wniosku.
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie wzoru wniosku o
wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego stanowi art. 27 ust. 2 Ustawy o MWC (dalej „rozporządzenie”) zmienia
rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o
wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (Dz. U. 2017 poz. 283, z późn. zm.).
Odbiorca ubiegający się o wydanie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki na
przemieszczenie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego (dalej „MWC”) zgodnie z
ustawą o MWC, zobowiązany jest przedstawić następujące informacje i dokumenty:
1) oznaczenie odbiorcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego w tym, nazwę odbiorcy MWC, 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;
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2) oznaczenie dostawcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego w tym, nazwę dostawcy MWC, 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

przemieszczania materiałów wybuchowych

dokument

wewnątrzwspólnotowego

w przypadku osoby zagranicznej albo

przedsiębiorcy zagranicznego; lub informację, że odbiorca posiada koncesję na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi – w
przypadku przedsiębiorcy krajowego;
4) określenie nazwy producenta i ilości przemieszczanych MWC oraz sposobu ich
zabezpieczenia;
5) określenie rodzaju przemieszczanych MWC przez podanie nazw handlowych,
numerów rozpoznawczych ustalonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz
kodów klasyfikacyjnych;
6) informacje o zgodności MWC z wymaganiami bezpieczeństwa stosowanymi przy
wprowadzaniu ich do obrotu;
7) określenie środka transportu i trasy przemieszczania MWC 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;
8) daty wjazdu i wyjazdu – jeżeli są znane.
Zakres informacji wniosku dotyczący MWC, w tym oznaczenie podmiotów
dokonujących transportu, jest wzorowany na opracowanym przez Komisję Europejską
dokumencie wewnątrzwspólnotowego przemieszczania MWC, dalej „Dokument IC”. Wzór
Dokumentu IC został określony w Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych nr
2004/388/WE (Dz. U. UE L 120, 24/04/2004 p. 0043 – 0047, Dz. U. L 155, 22.06.2010,
p.54). Celem ustanowienia wzoru Dokumentu IC używanego przy przemieszczaniu MWC
między państwami członkowskimi było ułatwienie przemieszczania MWC oraz zapewnienie
niezbędnej ochrony z uwagi na charakter przemieszczanych towarów. Dokument IC wydany
odbiorcy na podstawie przepisów obowiązujących w państwie jego siedziby lub miejsca
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zamieszkania stanowi potwierdzenie jego uprawnień do nabywania i przemieszczania MWC.
Wzór Dokumentu IC został przyjęty w Decyzji Komisji Europejskiej nr 2004/388/WE jako
obowiązujący dokument towarzyszący przemieszczaniu MWC do czasu dotarcia do miejsca
przybycia MWC wskazanego w Dokumencie IC między państwami członkowskimi Unii
Europejskiej. Odbiorca przemieszczający MWC zobowiązany jest do okazywania go na
każde żądanie właściwych organów kontrolnych.
Potrzeba zmian w treści wniosku o wydanie zgody na przemieszczenie MWC wynika ze
zmian treści ustawy o MWC oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 290) (dalej „ustawa koncesyjna”). W
porównaniu do wcześniejszej wersji zakres przedmiotowy rozporządzenia określającego
wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie MWC jest węższy i nie obejmuje amunicji,
zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 27 ust. 2 ustawy o MWC. Rozporządzenie
dotyczy MWC w rozumieniu ustawy o MWC. Obecnie do kwestii przemieszczania amunicji
zastosowanie znajdą przepisy rozdziału 3 oddział 2 „ustawy koncesyjnej”.
Wzór wniosku będący załącznikiem do rozporządzenia został zmieniony w zakresie
rodzajów dokumentów umożliwiających uzyskanie zgody na przemieszczanie MWC.
Przedsiębiorca składający wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie MWC, jest
obowiązany załączyć właściwy dokument będący albo: (i) Dokumentem IC w wersji
papierowej, w przypadku wnioskodawcy będącego osobą zagraniczną albo przedsiębiorcą
zagranicznym; albo (ii) koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi w wersji papierowej, w przypadku
wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą krajowym.
Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in
situ (dalej „pozwolenie”) obecnie nie stanowi wystarczającej podstawy do uzyskania zgody
na przemieszczenie MWC. Zmiana kwestii dokumentów, koniecznych do uzyskania zgody na
przemieszczenie MWC wynika z nowego brzmienia przepisów „ustawy koncesyjnej”
Zmieniony katalog dokumentów umożliwiających uzyskanie zgody na przemieszczenie
MWC znajduje uzasadnienie w świetle całokształtu obowiązujących przepisów ustawy o
MWC oraz „ustawy koncesyjnej”, które zasadniczo różnicują pozycje podmiotów
posiadających pozwolenie oraz podmiotów posiadających koncesję ministra właściwego do
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spraw wewnętrznych. Przedsiębiorcy posiadający koncesję ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na wytwarzanie lub obrót MWC, a więc podmioty spełniające liczne wymogi
„ustawy koncesyjnej”, posiadają szerszy zakres uprawnień oraz obowiązków w porównaniu
do podmiotów posiadających pozwolenie na nabywanie, przechowywanie, używanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów
wybuchowych metodą in situ.
W dalszej kolejności art. 8 ustawy o MWC stanowi, że nabywanie MWC jest dozwolone
od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na obrót tymi towarami. Przedsiębiorcy
posiadający koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wytwarzanie lub obrót
MWC, a więc podmioty spełniające liczne wymogi „ustawy koncesyjnej”, posiadają szersze
uprawnienia niż podmioty posiadające Pozwolenie. Podmioty posiadające Pozwolenie,
zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy o MWC mogą zbyć MWC jeśli ich posiadanie uznają za zbędne
i uzyskają zgodę właściwego organu na zbycie.
Z uwagi na bezpieczeństwo przemieszczania MWC i ryzyko związane z potencjalnymi
zagrożeniami działaniami terrorystycznymi przyjmuje się, że każde przemieszczenie MWC
jest traktowane jak przemieszczenie z uwzględnieniem szczególnych wymagań dotyczących
jego zabezpieczenia.

Powierzenie odpowiedzialności

związanej z zabezpieczeniem

transgranicznego przemieszczania MWC podmiotom podlegającym szczegółowej weryfikacji
jest więc uzasadnione z perspektywy ochrony nadrzędnej wartości jaką jest bezpieczeństwo
państwa. Celem zawężenia katalogu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o zgodę na
przemieszczenie MWC jest minimalizacja zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,
mienia lub środowiska naturalnego związanego z procesem przemieszczania MWC.
Zgodnie z ustawą o MWC wniosek o wydanie zgody na przemieszczanie MWC wraz
załącznikami może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po
opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem, że Dokument IC składa się wyłącznie w postaci
papierowej.
Zgodnie z brzmieniem § 2 rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po
dniu ogłoszenia. W ocenie projektodawcy istnieją uzasadnione przypadki, o których mowa w
art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), aby rozporządzenie weszło w życie z
dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia jest ważne z
punktu widzenia podmiotów ubiegających się o wydanie zgody na przemieszczanie MWC.
Wzór wniosku przyczynia się do zapewnienia kompletności informacji, które przedsiębiorcy
obowiązani są przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w celu uzyskania
zgody na przemieszczanie MWC. Celem opracowania wzoru wniosku przewidzianego
Rozporządzeniem jest ułatwienie zainteresowanym podmiotom przygotowanie kompletnego
zestawu informacji oraz wymaganych dokumentów niezbędnych do wydania zgody na
przemieszczenie MWC. Niniejszym odstępuje się również od zasady zawartej w § 1 ust.1
uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia
terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205), gdyż
uzasadnione jest wejście w życie Rozporządzenia w możliwie najszybszym terminie.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz. 1006, z późn. zm.) z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień
międzyresortowych, konsultacji publicznych, przedmiotowy projekt został zamieszczony w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w
zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Projektowane rozporządzenie nie podlega przedstawieniu właściwym organom i
instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projekt Rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt Rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, o których mowa w § 4
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039
oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej.
Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania projektu Rozporządzenia, zgodnie z § 51
uchwały nr 190 Rady Ministrów zostaną omówione w raporcie z konsultacji. W raporcie z
konsultacji zostanie uwzględniona również informacja dotycząca zgłoszeń podmiotów
zainteresowanych pracami nad treścią projektu rozporządzenia w trybie przepisów o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie
wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu w MPiT: Pan Marcin Ociepa

Data sporządzenia
03.06.2019
Źródło:
Upoważnienie ustawowe
Art. 27 ust. 2 ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego z dnia (Dz. U. 2017 poz. 283,
z późn. zm.)

Nr w wykazie prac MPiT:
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
(Dział gospodarka)
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa
Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka -Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywacka-wieteska@mpit.gov.pl,
Pani Renata Jędrejek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 45, e-mail: renata.jedrejek@mpit.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Procedowana przez MSWiA nowa ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(dalej: ustawa) w art. 145 zmienia ustawę o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, dalej
zwana: „ustawa o MWC”(Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą o MWC przemieszczanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej zwane: MWC) między państwami
członkowskimi Unii Europejskiej wymaga uzyskania przez odbiorcę zgody ministra właściwego do spraw gospodarki,
udzielonej przedsiębiorcy lub kierownikowi jednostki naukowej na wniosek, sporządzony zgodnie ze wzorem
określonym w rozporządzeniu. Przed nowelizacją ustawy o MWC obowiązywało rozporządzenie Ministra Rozwoju z
dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego albo amunicji (Dz.U. z 2016 r. poz. 897). Ponieważ przyjęte w znowelizowanej
ustawie o MWC brzmienie art. 27 ust. 2, znacząco zmienia zakres upoważnienia, określonego dla ministra do wydania
rozporządzenia- konieczne było sporządzenie nowego aktu wykonawczego w tym zakresie. Złożenie kompletnego
wniosku stanowi niezbędny warunek do udzielenia przez ministra zgody na przemieszczanie MWC dlatego aby
umożliwić przedsiębiorcom- w tym szczególnie mikro, małym i średnim- wypełnienie tego ustawowego warunku, nie
naruszając płynności w prowadzonej działalności gospodarczej, należało rozwiązać problem poprzez określenie nowego
rozporządzenia z opracowanym nowym jednolitym wzorem wniosku, zawierającym niezbędne do udzielenia zgodyinformacje i dokumenty.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem, przyjętym w celu uproszenia procesu uzyskania zgody na przemieszczanie MWC – jest
określenie przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie MWC.
Ujednolicona forma wzoru dokumentu, ułatwi przedsiębiorcy dostarczenie organowi wszystkich informacji, niezbędnych
do udzielenia zgody. Stosowanie wzoru przyczyni się do szybszego załatwienia sprawy przez organ oraz wyeliminowania
często prostych braków formalnych, uniemożliwiających jednak organowi szybkie załatwienie sprawy. Pozostawienie
przedsiębiorcom dowolności w zakresie formy wniosku- co do zasady- stwarzałoby zagrożenie przedłożenia błędnych,
niewłaściwych lub niekompletnych informacji, znacząco wydłużając tym tryb postępowania administracyjnego w sprawie
o udzielenie zgody, poprzez konieczność zastosowania odpowiednich procedur K.p.a. Brak wzoru wniosku wymagałby
ponadto każdorazowego przygotowania przez przedsiębiorców właściwych pism do urzędu, które musiałyby uwzględniać
niezbędny zakres danych. Stanowiłoby to dla przedsiębiorców dodatkowe obciążenie i komplikację w wykonywanej
działalności gospodarczej. Oczekiwanym efektem stosowania przez przedsiębiorców zaprojektowanego wzoru wniosku
będzie: uproszczenie procesu uzyskania zgody, transparentność wymogów determinujących jej udzielenie, dostarczenie
pełnego zakresu niezbędnych informacji oraz istotne skrócenie czasu załatwienia sprawy przez organ administracji
publicznej. Wniosek, określony we wzorze jest także oczekiwanym, dobrze ocenianym przez przedsiębiorców
instrumentem w komunikacji z urzędem (preferowanym również przez urząd), który ułatwi właściwe wypełnianie
wymogów i procedur, określonych przepisami. Rekomendowane rozwiązanie w postaci wzoru wniosku o wydanie zgody
na przemieszczenie MWC będzie stanowić ułatwienie w procesie uzyskania zgody na przemieszczenie MWC zarówno
dla odbiorców będących przedsiębiorcami krajowym jak również z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Wzór wniosku zapewnia kompletny zakres informacji, który przedsiębiorcy z UE, zobowiązani są przedłożyć w celu
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uzyskania zgody na przemieszczanie MWC we właściwym organie. Potrzebny zakres informacji został wyszczególniony
we wzorze wniosku, co stanowi pomocne narzędzie przygotowania kompletnego wniosku wraz z wymaganą
dokumentacją dla przedsiębiorców.
Oczekiwanym efektem opracowanego wzoru wniosku jest szybkie przygotowanie kompletnej dokumentacji przez
przedsiębiorców na potrzeby uzyskania wymaganej zgody na przemieszczenie MWC.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W krajach UE, EFTA oraz Szwajcarii przyjęte zostały rozwiązania implementujące regulacje unijne. Wydawanie zgód na
przemieszczenie MWC na podstawie Decyzji Komisji z dnia 15 kwietnia 2004 r. nr 2004/388/WE w sprawie dokumentu IC
odbywa się w oparciu o procedury opracowane indywidualnie przez każde państwo członkowskie. Nie ma jednolitego
rozwiązania stosowanego we wszystkich państwach członkowskich stosowanego przez organy krajowe w zakresie
krajowych dokumentów na przemieszczanie MWC.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy polscy
przemieszczający MWC

Wielkość

Źródło danych

1500

dane MPiT
oraz dane MSWiA

Przedsiębiorcy zagraniczni
przemieszczający MWC

Minister Przedsiębiorczości
i Technologii

dane MPiT

1

MPiT

Oddziaływanie
Rozwiązanie w postaci wzoru
wniosku oraz uwzględnienie w
treści wzoru odpowiednich
wymogów przewidzianych w
ustawie o MWC umożliwi
przedsiębiorcom wypełnienie
formalnych obowiązków
wynikających z ustawy o
MWC. Rozwiązanie ułatwi
przedsiębiorcom szybkie i
kompletne przygotowanie
wymaganej dokumentacji.
Rozwiązanie w postaci wzoru
wniosku oraz uwzględnienie w
treści wzoru odpowiednich
wymogów przewidzianych w
ustawie o MWC umożliwi
przedsiębiorcom wypełnienie
formalnych obowiązków
wynikających z ustawy o
MWC. Rozwiązanie ułatwi
przedsiębiorcom szybkie i
kompletne przygotowanie
wymaganej dokumentacji.
Zgodnie z ustawą o MWC
minister właściwy do spraw
gospodarki wydaje zgody na
przemieszczanie MWC.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt rozporządzenia
będzie opublikowany na stronach BIP MPiT oraz BIP RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny – co umożliwi
zapoznanie się z jego treścią szerokiemu kręgowi zainteresowanych przedsiębiorców. Równocześnie, projekt
rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z Radą Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi
organizacjami pracodawców takimi jak: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Pracodawców, Business Centre
Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz instytuty naukowo-badawcze w
zwykłym trybie opiniowania, tj. 30 dni od daty przekazania. Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą
Gospodarczą oraz Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy
Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Przepisy projektu nie obejmują problematyki stanowiącej
przedmiot konsultacji z organizacjami związków zawodowych, dlatego nie włączono do nich tych organizacji. Z uzgodnień
i konsultacji zostaną sporządzone i opublikowane odpowiednie raporty. Uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje
publiczne będą przeprowadzone niezwłocznie po wejściu w życie „ustawy koncesyjnej”, oczekiwanej w 2019 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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(ceny stałe z …… r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0-10)

1

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności
ponoszenia dodatkowych wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych
jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa, budżetu JST
oraz budżetów innych jednostek. Realizacja założeń proponowanego rozporządzenia opierać się
będzie na stosowanych procedurach administracyjnych i nie będzie wymagać kosztownych
rozwiązań zarówno dla organu administracji państwowej jak również przedsiębiorców (w tym
mikro małych i średnich), którzy będą adresatami przepisu.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
ceny stałe z
…… r.)
W ujęciu
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
duże przedsiębiorstwa

sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw

0

Skutki
1

2

3

5

10

Łącznie (010)

Regulacja stanowić będzie wkład w śledzenie historii przemieszczania MWC
na terytorium Unii Europejskiej, wskazując podmioty uprawnione do
zbywania i nabywania MWC. Ponadto wspierać będzie przedsiębiorczość
umożliwiając szybkie złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku
i uzyskanie stosownej zgody MPiT. Przepis wniesie wkład do poprawy
bezpieczeństwa obrotu MWC wewnątrz Unii Europejskiej poprzez
sprawdzenie danych i szczegółowych informacji dotyczących MWC oraz
informacji o przedsiębiorcach przemieszczających MWC. W bezpośrednim
odniesieniu do przedsiębiorców, opracowanie wzoru wniosku umożliwi
szybkie i prawidłowe skompletowanie koniecznych informacji i dokumentów
w celu uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki, a poprzez
jej uzyskanie zdynamizowanie działań handlowych wpływających na
funkcjonowanie przedsiębiorstw w obszarze RP.
Rozporządzenie poprzez opracowanie wzoru wniosku z wykazem koniecznych
informacji i dokumentów zdecydowanie ułatwi mikro- małym i średnim
przedsiębiorcom bezkosztowo przygotować prawidłowo wniosek na
przemieszczanie MWC , zgodnie z wymogami prawa. Powyższe umożliwi im
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Niemierzalne

uzyskać bez zbędnej zwłoki, oczekiwaną zgodę na przemieszczanie,
wydawaną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Sektor MPS
w przeciwieństwie do dużych firm zmuszony jest do działań
niskonakładowych finansowo. Wydanie rozporządzenia spełnia to
oczekiwanie umożliwiając w sposób samodzielny (bez kosztownego
zatrudniania specjalistów) osiągnąć zamierzony cel.
rodzina, obywatele
Forma nadzoru nad prowadzoną działalnością w zakresie przemieszczania
oraz gospodarstwa
MWC, sprawowana jest poprzez analizę szeregu informacji i dokumentów
domowe a także
znajdujących się we wniosku. Kontrola danych dotyczących MWC oraz
niepełnosprawni i
identyfikacja podmiotów uczestniczących w przemieszczaniu służyć będzie
osoby starsze
poprawie bezpieczeństwa obywateli, w tym ich rodzin oraz mienia a także
osób niepełnosprawnych i osób starszych.
Rozporządzenie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa poprzez kontrolę danych dotyczących MWC oraz
identyfikację uczestniczących w przemieszczaniu podmiotów i w tym kontekście wpływać będzie na
budowę w Unii Europejskiej, wizerunku polskich przedsiębiorców przemieszczających MWC jako
solidnych i wiarygodnych partnerów handlowych.

Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☒ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

☐ tak
☒ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☒ inne: …

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☒ tak
☐ nie
☐ nie dotyczy

Opracowany wzór zawierający usystematyzowane informacje potrzebne w treści wniosków o wydanie zgody na
przemieszczaniem MWC nie wymaga od przedsiębiorców dodatkowych nakładów.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ inne: …
Omówienie wpływu

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 2 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
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Ewaluacja efektów projektowanego rozporządzenia będzie dokonywana przez MPiT, poprzez wskazanie liczby
udzielonych przez MPiT zgód na realizowane na terenie Unii Europejskiej przemieszczanie MWC a także identyfikację
liczby wezwań do uzupełnienia braków formalnych złożonych wniosków. Powyższe informacje na potrzeby ewaluacji
zostaną pozyskane z bazy danych udzielonych zgód , które ewidencjonowane są w aplikacji „Wybuchy”, wykorzystywanej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki w procedurze wydawania zgód na przemieszczanie MWC. Pomiar
dokonywany będzie w cyklu dwuletnim od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I I T E C H N O L O G I I 1)
z dnia
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu
oznaczenia obiektu produkcyjnego2)
Na podstawie art. 62ve ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283, z późn. zm.3)) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
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.
§ 2. 1. W przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w

postaci:
1) nabojów – jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na etykiecie samoprzylepnej lub
przez bezpośredni nadruk na każdym naboju a dodatkową etykietę samoprzylepną
zawierającą jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na każdym opakowaniu z
nabojami.

Przedsiębiorca może zastosować

pasywny obojętny identyfikator

elektroniczny dołączony do każdego naboju oraz podobny identyfikator elektroniczny
umieszczony na każdym opakowaniu z nabojami;

1)

2)

3)

Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie
§ 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2008/43/WE z dnia 4
kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (Dz. Urz. UE L 94 z
05.04.2008, str. 8) i dyrektywę Komisji 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającą dyrektywę Komisji
2008/43/WE w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (Dz. Urz. UE L 50 z
23.02.2012, str. 18).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 1338, 1544 i 1669.
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2) spłonek – jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na etykiecie samoprzylepnej lub
przez bezpośredni nadruk lub pieczęć na powłoce każdej spłonki a dodatkową etykietę
samoprzylepną zawierającą jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na każdym
opakowaniu ze spłonkami. Przedsiębiorca może zastosować pasywny obojętny
identyfikator elektroniczny dołączony do każdej spłonki oraz podobny identyfikator
elektroniczny umieszczony na każdym opakowaniu ze spłonkami;
3) zapalników elektrycznych, nieelektrycznych i elektronicznych – jednoznaczne
oznaczenie umieszcza się na etykiecie samoprzylepnej na przewodach lub tulei
zapalnika albo etykiecie samoprzylepnej lub w postaci bezpośredniego nadruku lub
pieczęci na łusce każdego zapalnika a dodatkową etykietę samoprzylepną zawierającą
jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na każdym opakowaniu z zapalnikami.
Przedsiębiorca może zastosować pasywny obojętny identyfikator elektroniczny
dołączony do każdego zapalnika oraz podobny identyfikator elektroniczny
umieszczony na każdym opakowaniu z zapalnikami;
4) zapłonników i pobudzaczy wybuchowych – jednoznaczne oznaczenie umieszcza się
na etykiecie samoprzylepnej lub przez bezpośredni nadruk na każdym zapłonniku lub
pobudzaczu wybuchowym a dodatkową etykietę samoprzylepną zawierającą
jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na każdym opakowaniu z zapłonnikami lub
pobudzaczami wybuchowymi. Przedsiębiorca może zastosować pasywny obojętny
identyfikator elektroniczny dołączony do każdego zapłonnika lub pobudzacza
wybuchowego oraz podobny identyfikator elektroniczny umieszczony na każdym
opakowaniu z zapłonnikami lub pobudzaczami wybuchowymi;
5) lontów detonujących – jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na etykiecie
samoprzylepnej lub przez bezpośredni nadruk na zwoju lontu. Jednoznaczne
oznaczenie umieszcza się co 5 metrów na zewnętrznej powłoce lontu detonującego
albo na plastikowej wytłaczanej wewnętrznej warstwie znajdującej się bezpośrednio
pod oplotem zewnętrznym lontu. Dodatkową etykietę samoprzylepną zawierającą
jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na każdym opakowaniu lontu detonującego.
Przedsiębiorca może zastosować pasywny obojętny identyfikator elektroniczny
umieszczony wewnątrz lontu detonującego oraz podobny identyfikator elektroniczny
umieszczony na każdym opakowaniu lontu detonującego.
2. W przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
składających się z dwóch składników jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na etykiecie
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samoprzylepnej lub przez bezpośredni nadruk na najmniejszej jednostce opakowania
zawierającej obydwa składniki.
3. W przypadku materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
umieszczonych w:
1) workach – jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na etykiecie samoprzylepnej lub
przez bezpośredni nadruk na każdym worku. Przedsiębiorca może zastosować
pasywny obojętny identyfikator elektroniczny dołączony do każdego worka;
2) puszkach i bębnach – jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na etykiecie
samoprzylepnej lub poprzez bezpośredni nadruk na każdej puszce lub bębnie
zawierającym materiał wybuchowy. Przedsiębiorca może zastosować pasywny
obojętny identyfikator elektroniczny dołączony do każdej puszki lub bębna
zawierającego materiał wybuchowy.
§ 3. Wzór wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego stanowi załącznik
do rozporządzenia.
§ 4.Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie
jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz. U. poz. 1231).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
I TECHOLOGII

W porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
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Załącznik do rozporządzenia
Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii
z dnia … (poz. …)
WNIOSEK
o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym wytwarzane są materiały
wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
I. Oznaczenie przedsiębiorcy wnioskującego o nadanie kodu oznaczenia obiektu
produkcyjnego
1. Nazwa przedsiębiorcy: ……………………………………………………………………...
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy: ……………………………………
3. Adres siedziby przedsiębiorcy albo miejsca zamieszkania (w przypadku przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną):
1) Miejscowość i kod pocztowy: ……………………………………………………..……
2) Ulica, numer domu, numer lokalu: …………………………………………………..….
3) Numer telefonu, numer faksu, e-mail przedsiębiorcy:………………………………….
………………………………………………………………………………………………
4) Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………….…………………………………………
II. Oznaczenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej posiadanej przez
wnioskodawcę
1.

Numer koncesji: ……………………………………………………………………………

2.

Rok wydania koncesji: …………………………………………………………………….

3.

Zakres koncesji:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………...
III. Nazwa i adres obiektu produkcyjnego
1. Nazwa obiektu produkcyjnego:……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Adres obiektu produkcyjnego:
1) Miejscowość i kod pocztowy: ……………………………………………………..……
2) Ulica, numer domu, numer lokalu: ……………………………………………………..
3) Państwo:…………………………………………………….…………………………...
4) Numer telefonu, numer faksu, e-mail:…………………….…………………………….
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……………………………………………………………………………………………….
IV. Rodzaj

materiałów

wybuchowych

przeznaczonych

do

użytku

cywilnego

wytwarzanych w obiekcie produkcyjnym będącym przedmiotem wniosku:
Lp.

Rodzaj wytwarzanych
materiałów wybuchowych

Numer
rozpoznawczy
ustalony przez
ONZ1)

Kod
klasyfikacyjny1)

Nazwa handlowa

1.
2.
(..)2)
1)

2)

Określony w załączniku A do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr
194 poz. 1629, ze zm.).
W razie potrzeby dodać kolejne wiersze.

V. Na podstawie art. 39 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) wyrażam zgodę na doręczanie pism za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
tak*)
nie*)
Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą.
.......................................................................................................................................................
(data oraz czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej**))
*)
**)

Zaznaczyć właściwe.
Wymóg opatrzenia wniosku podpisem dotyczy wniosków składanych w postaci papierowej. Wniosek
składany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy złożyć zgodnie z art. 62vb ust. 6
ustawy.
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UZASADNIENIE
Podstawę prawną rozporządzenia stanowi art. 62ve ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o MWC”. Zgodnie z przywołanym przepisem minister
właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych jest zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowych

wymagań

w

zakresie

jednoznacznego

oznaczenia

materiału

wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, zwanego dalej „MWC”
oraz jego opakowania;
2) wzoru wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym
wytwarzane są MWC.
Rozporządzenie uzupełnia we wskazanym zakresie przepisy art. 62va ustawy o MWC,
określającego zasady oznaczania MWC jednoznacznym oznaczeniem, a także przepisy
art. 62vb ustawy o MWC, regulującego kwestię nadawania kodu oznaczenia obiektu
produkcyjnego, w którym wytwarzane są MWC.
W ramach porządkowania regulacji dotyczących MWC – do czego okazję stworzyły
prowadzone w MSWiA prace nad nową ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (zwanej dalej „ustawą
koncesyjną”), która zastąpi ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o analogicznym tytule (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2037) – problematyka objęta art. 23a i 29a obowiązującej ustawy koncesyjnej
została przeniesiona do ustawy o MWC. Dzięki temu ustawa o MWC zawierać będzie
regulacje dotyczące MWC, które dotychczas znajdowały się w dwóch ustawach. Jednocześnie
uporządkowania pod względem prawnym wymaga rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru
oznaczeń (Dz. U. poz. 1231) (zwane dalej „rozporządzeniem z dnia 2 listopada 2012 r.”),
wydane na podstawie art. 23a ust. 9 ustawy koncesyjnej. Rozporządzenie to wdrożyło do
prawa polskiego:
 dyrektywę Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia
systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (Dz. Urz. UE L 94 z 05.04.2008,
str. 8), zwaną dalej „dyrektywą 2008/43/WE”,
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 dyrektywę Komisji 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającą dyrektywę
Komisji 2008/43/WE w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia
materiałów

wybuchowych

przeznaczonych

do

użytku

cywilnego,

zgodnie

z dyrektywą Rady 93/15/EWG (Dz. Urz. UE L 50 z 23.02.2012, str. 18), zwaną dalej
„dyrektywą 2012/4/UE”.
Znacząca część przepisów rozporządzenia z dnia 2 listopada 2012 r. stanowią regulacje rangi
ustawowej. W związku z tym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 62ve ustawy
o MWC, które zastąpi rozporządzenie z dnia 2 listopada 2012 r., materia ustawowa została
przeniesiona do ustawy o MWC, zaś w rozporządzeniu pozostawiono jedynie przepisy
szczegółowe, uzupełniające regulacje w zakresie jednoznacznego oznaczania materiałów
wybuchowych zawarte w ustawie. Projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian
merytorycznych w obowiązujących przepisach dotyczących jednoznacznego oznaczenia
MWC a jedynie porządkuje te przepisy, tak aby:
 całokształt regulacji w zakresie jednoznacznego oznaczenia MWC znajdował się
w ustawie o MWC i wydanym na jej podstawie rozporządzeniu,
 przedmiotowe rozporządzenie regulowało wyłącznie materię właściwą dla tego
rodzaju aktu prawnego.
Regulacje dotyczące jednoznacznego oznaczenia MWC odwzorowują wymagania prawa
wspólnotowego w tym zakresie, które ukierunkowane są na zapewnienie identyfikacji
i identyfikowalności MWC. Inaczej mówiąc chodzi o zapewnienie możliwości uzyskania
pełnej informacji o każdej jednostce MWC (rodzaj, typ, producent, rok produkcji itp.), a także
prześledzenia historii dysponowania tą jednostką MWC przez poszczególne podmioty
w całym okresie życia MWC, od wyprodukowania do zużycia lub unieszkodliwienia. Ma to
istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka wykorzystania MWC w działaniach przestępczych,
w tym terrorystycznych.
Przepisy rozporządzenia dotyczą materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego zdefiniowanych w art. 3 pkt 11 ustawy o MWC. Zgodnie z tą definicją pojęcie
MWC obejmuje również wyroby wypełnione materiałem wybuchowym zaliczane do klasy 1,
wymienione w załączniku A do Umowy ADR. Wśród wyrobów wymienionych w załączniku
A znajdują się takie wyroby, jak: różnego rodzaju zapalniki (także elektryczne i
elektroniczne), spłonki, zapłonniki, pobudzacze wybuchowe oraz lonty detonujące.
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Rozporządzenie określa sposób jednoznacznego oznaczenia MWC w przypadku, gdy
występuje on w postaci:
 nabojów,
 substancji składającej się z dwóch składników,
 spłonek,
 zapalników elektrycznych, nieelektrycznych i elektronicznych,
 zapłonników i pobudzaczy wybuchowych,
 lontów detonujących i prochowe
Ponadto uregulowany został sposób oznaczania MWC pakowanych w worki, puszki oraz
bębny.
Najczęściej jednoznaczne oznaczenie umieszcza się w formie etykiety samoprzylepnej lub
bezpośredniego nadruku a chociaż w niektórych przypadkach dopuszczona jest także forma
pieczęci na danym wyrobie. Ponadto etykietę zawierającą jednoznaczne oznaczenie
umieszcza się na każdym opakowaniu zawierającym te wyroby. Z kolei w przypadku MWC
umieszczonych w worku, puszce lub bębnie jednoznaczne oznaczenie umieszczane jest na
każdym z takich opakowań. W przypadku jednoznacznego oznaczania MWC składających się
z dwóch komponentów oznaczenie to umieszcza się na najmniejszej jednostce opakowania
zawierającej obydwa wspomniane składniki. Z kolei w przypadku lontów detonujących
jednoznaczne oznaczenie umieszcza się na etykiecie samoprzylepnej lub przez bezpośredni
nadruk na zwoju (co 5 metrów) oraz na każdym opakowaniu z lontami. W każdym przypadku
przedsiębiorca może również zastosować pasywny obojętny identyfikator elektroniczny
dołączony do opakowania zawierającego MWC a w niektórych przypadkach taki
identyfikator może być także umieszczony na wyrobie.
Do rozporządzanie dołączono załącznik, w którym określono wzór wniosku o nadanie kodu
oznaczenia obiektu produkcyjnego (§ 3). Wniosek uwzględnia wszystkie informacje
określone w art. 62vb ust. 2 ustawy o MWC, które są niezbędne ministrowi właściwemu do
spraw gospodarki do wydania decyzji dotyczącej nadania kodu oznaczenia obiektu
produkcyjnego, a mianowicie:
 oznaczenie przedsiębiorcy wnioskującego o nadanie kodu oznaczenia obiektu
produkcyjnego, jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres jego siedziby
lub miejsca zamieszkania oraz dane kontaktowe,
 oznaczenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej posiadanej przez
wnioskodawcę,

–9–
 rodzaj

wytwarzanych

materiałów wybuchowych przeznaczonych

do użytku

cywilnego,
 nazwa oraz adres obiektu produkcyjnego.
Zgodnie z § 4 projektu z chwilą wejścia w życie rozporządzenia utraci moc rozporządzenie
Ministra Gospodarki z dnia z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów
produkcyjnych oraz rejestru oznaczeń (Dz. U. poz. 1231).
Zgodnie z § 5 projektu, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu
ogłoszenia. Ponieważ rozporządzenie nie wprowadza żadnych nowych elementów
w obowiązujących regulacjach dotyczących jednoznacznego oznaczenia MWC, zasadnym
wydaje się odstąpienie od 14 dniowego vacatio legis, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) oraz od zasady wyznaczania terminów wejścia w życie
aktów prawnych, określonej w uchwale nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r.
w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych
(M.P. poz. 205).
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Projektowane rozporządzenie zapewnia zgodność prawa krajowego z prawem Unii
Europejskiej poprzez implementację przepisów dyrektyw 2008/43/WE oraz 2012/4/UE
w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Tym samym – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.
597) –rozporządzenie jest zwolnione z procedury notyfikacji Komisji Europejskiej.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r.
poz.

1006,

z

późn. zm.)

z chwilą

skierowania

rozporządzenia

do

uzgodnień

międzyresortowych, przedmiotowy projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
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Proces Legislacyjny.
Wyniki opiniowania zostaną omówione w raporcie z konsultacji, o którym jest mowa w § 51
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów. W raporcie z konsultacji zostanie zawarta również informacja dotycząca braku
zgłoszeń podmiotów zainteresowanych pracami nad niniejszym projektem w trybie przepisów
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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Data sporządzenia
21.01. 2019 r.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii Rozwoju w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczania
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu
oznaczenia obiektu produkcyjnego

Podstawa prawna:
art. 62ve zmienionej ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego

Ministerstwo wiodące i ministerstwa
współpracujące
MPiT – ministerstwo wiodące
MSWiA – ministerstwo współpracujące

Nr wykazu prac legislacyjnych MPiT: …
(Dział gospodarka)

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra,
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu w MPiT– Marcin Ociepa
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Jan Pawelec, Dyrektor Departamentu,
Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa Technicznego (DOT),
tel.(022) 262 96-65; e-mail:jan.pawelec@mpit.gov.pl
Pani Beata Rywacka-Wieteska, Naczelnik w DOT,
tel.(022) 262 96-59 email:beata.rywackawieteska@mpit.gov.pl,
Pan Paweł Wieczorek, Główny Specjalista w DOT,
tel.(022) 262 96 66, e-mail:
pawel.wieczorek@mpit.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Uporządkowanie pod względem prawnym regulacji dotyczących jednoznacznego oznaczania materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej: MWC), implementujących dyrektywy
Komisji: 2008/43/WE z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG
(Dz. Urz. UE L 94 z 05.04.2008, str. 8) oraz 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającej dyrektywę
Komisji 2008/43/WE w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (Dz. Urz. UE L 50 z
23.02.2012, str. 18). Podstawowy akt prawny implementujący wskazane dyrektywy stanowi
rozporządzenie MG z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie jednoznacznego oznaczenia materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, oznaczania obiektów produkcyjnych oraz rejestru
oznaczeń (Dz. U. poz. 1231) (dalej: rozporządzenie MG z dnia 2 listopada 2012 r.), wydane na podstawie
art. 23a ust. 9 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).
W ramach prac nad ustawą, która zastąpi ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
działalności…(dalej: nowa ustawa koncesyjna) problematyka objęta art. 23a i 29a została przeniesiona do
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.
U. z 2019 r. poz. 45) (dalej: ustawa o MWC). W związku na podstawie art. 62ve znowelizowanej ustawy o
MWC wydane zostanie przez Ministra Rozwoju i Finansów rozporządzenie w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (dalej: rozporządzenie MRiF ws. jednoznacznego oznaczania), które zastąpi rozporządzenie z
dnia 2 listopada 2012 r.
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Znacząca część przepisów tego rozporządzenia stanowią regulacje rangi ustawowej. W związku z tym w
ramach prac nad rozporządzeniem ws. jednoznacznego oznaczania materia ustawowa została przeniesiona
do ustawy o MWC, zaś w rozporządzeniu pozostawiono jedynie przepisy szczegółowe, uzupełniające
regulacje w zakresie jednoznacznego oznaczania materiałów wybuchowych zawarte w ustawie o MWC. W
sumie więc projektowane rozporządzenie nie wprowadza zmian merytorycznych w obowiązujących
przepisach dotyczących jednoznacznego oznaczenia MWC, a jedynie porządkuje te przepisy.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przeniesienie przepisów dotyczących jednoznacznego oznaczania MWC zawartych w rozporządzeniu MG
z dnia 2 listopada 2012 r. do ustawy o MWC z jednoczesnym przygotowaniem rozporządzenia MPiT ws.
jednoznacznego oznaczenia, które zastąpi rozporządzenie MG z 2 listopada 2012 r. i zawierać będzie
jedynie przepisy uzupełniające regulacje w zakresie jednoznacznego oznaczenia zawarte w ustawie o
MWC.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich
OECD/UE?
W poszczególnych krajach UE przepisy dyrektyw 2008/43/WE i 2012/4/UE dotyczące jednoznacznego
oznaczania MWC zostały wdrożone w bardzo różny sposób, charakterystyczny dla systemu prawnego
danego państwa (ustawa, rozporządzenie, ustawa wraz z odpowiednim aktem wykonawczym).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
Podmioty prowadzące
Potencjalnie około 750 Dane MSWiA
Ułatwienie korzystania z
działalność gospodarczą
podmiotów
dotyczące koncesji
przepisów regulujących
w zakresie wytwarzania i posiadających koncesję udzielonych na
wymagania w zakresie
obrotu materiałami
MSWiA w tym
wykonywanie
jednoznacznego oznaczania
wybuchowymi
zakresie i faktycznie
działalności
MWC
prowadzących
gospodarczej we
działalność
wskazanym zakresie
gospodarczą
polegającą na
wytwarzaniu i obrocie
materiałami
wybuchowymi
Wojewodowie wydający
Umożliwienie
pozwolenia na
przedsiębiorcom
nabywanie,
prowadzenia działalności
16 wojewodów
Wojewodowie
przechowywanie i
gospodarczej z
używanie MWC poza
wykorzystaniem MWC.
górnictwem
Możliwość dokonywania
kontroli prawidłowości
Dyrektorzy okręgowych
wykonywania działalności
urzędów górniczych
gospodarczej przez
wydający pozwolenia na
11 dyrektorów
dyrektorzy
nabywanie,
okręgowych urzędów
okręgowych urzędów przedsiębiorców
zajmujących się
przechowywanie i
górniczych
górniczych
wytwarzaniem i obrotem
używanie MWC w
MWC.
górnictwie
Kontrole przedsiębiorców
MSWiA
1
MSWiA
pod kątem wymagań w
zakresie jednoznacznego
UOKiK
1
UOKiK
oznaczania MWC
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Inspekcja Pracy

1 Główny Inspektorat
Pracy
16 Okręgowych
Inspektoratów Pracy

Główny Inspektorat
Pracy

Zgodnie z ustawą MPiT jest
organem właściwym w
Minister
Ministerstwo
zakresie nadawania, na
Przedsiębiorczości i
1
Przedsiębiorczości i
wniosek przedsiębiorców,
Technologii
Technologii
kodu oznaczenia obiektu
produkcyjnego, w którym
wytwarzane są MWC.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z chwilą skierowania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych przedmiotowy projekt
zostanie umieszczony na stronie BIP MPiT oraz RCL w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Umożliwi to
zapoznanie się z projektem wszystkim zainteresowanym podmiotom, w tym przedsiębiorcom przywożącym
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z państw trzecich broń palną, części i istotne komponenty lub
amunicję.
Równocześnie, zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r., z
późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie poddany procedurze konsultacji publicznych z wybranymi
instytucjami dialogu społecznego.
Przewiduje się, że konsultacje potrwają 30 dni. W ramach konsultacji publicznych projekt rozporządzenia
zostanie przesłany (w zwykłym trybie opiniowania 30 dni od daty przekazania) do Rady Dialogu Społecznego
oraz jednocześnie do następujących organizacji pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP,
Związek Pracodawców, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Związek Przedsiębiorców i
Pracodawców. Projekt zostanie również skonsultowany z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Fundacją Małych i
Średnich Przedsiębiorstw. Przedmiot i treść regulacji zawartych w projekcie rozporządzenia nie uzasadnia
natomiast do skonsultowania projektu z organizacjami związków zawodowych.
Planowany termin przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji publicznych – niezwłocznie po wejściu w życie
nowej „ustawy koncesyjnej”.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z 2019 r.)
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 Łącznie
(0-10)
------------Dochody ogółem
----------- --budżet państwa
----------- --JST
pozostałe jednostki
----------- --(oddzielnie)
Wydatki ogółem
----------- ------------- --budżet państwa
----------- --JST
pozostałe jednostki
----------- --(oddzielnie)
----------- --Saldo ogółem (ujemne)
---------- --budżet państwa (saldo ujemne) -JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
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Dodatkowe
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą
informacje, w tym
konieczności ponoszenia wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz
wskazanie źródeł
budżetów innych jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla
danych i przyjętych
budżetu państwa, budżetu JST oraz budżetów innych jednostek. Projektowane
do obliczeń założeń
rozporządzenie stanowi kontynuację wcześniej przyjętych rozwiązań, zatem nie
wnosi kosztochłonnych nowości a jedynie merytoryczne zmiany w porządku
informacyjnym.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie
0
1
2
3
5
10
Łącznie
zmian
(0-10)
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z
małych i średnich
…… r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele, gospodarstwa
domowe oraz
osoby
niepełnosprawne i
starsze
W ujęciu
duże
Wkład do poprawy bezpieczeństwa używania MWC w
niepieniężnym
przedsiębiorstwa
odniesieniu do obywateli, mienia i środowiska, przy oczyszczaniu
terenów na obszarze Polski
sektor mikro-,
Wkład do poprawy bezpieczeństwa używania MWC w
małych i średnich
odniesieniu do obywateli, mienia i środowiska, przy oczyszczaniu
przedsiębiorstw
terenów na obszarze Polski
rodzina, obywatele, Zwiększenie nadzoru państwa nad rynkiem MWC przyczyni się
gospodarstwa
do poprawy bezpieczeństwa obywateli, w tym ich rodzin oraz
domowe oraz
mienia i środowiska naturalnego.
osoby
niepełnosprawne
i starsze
Niemierzalne
Bezkosztowy wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa używania MWC
w odniesieniu do obywateli, mienia i środowiska
Dodatkowe
informacje, w
tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
☐ nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
☐ tak
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
☐ nie
tabeli zgodności).
☒ nie dotyczy
☐ zmniejszenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …
☐ inne: …
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

☒ tak (dotyczy wniosku o nadanie kodu
oznaczenia obiektu produkcyjnego)
☐ nie
☐ nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowane rozporządzenie nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
☐ środowisko naturalne
☐ demografia
☐ sytuacja i rozwój regionalny
☐ mienie państwowe
☐ inne: …

☐ informatyzacja
☐ zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zgodnie z § 5 rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną
zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

