Druk nr 3429-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja

DODATKOWE S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu
działalności
gospodarczej
w
zakresie
wytwarzania
i
obrotu
materiałami
wybuchowymi,
bronią,
amunicją
oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (druk nr 3347).

Sejm na 81. posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. – zgodnie z art. 47 ust.1
regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3429 do Komisji
Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w
drugim czytaniu.
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek
na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r.

wnosi:

W y s o k i S e j m raczy następujący wniosek i poprawki:
odrzucić projekt ustawy;
– KP Nowoczesna
– odrzucić

1) w art. 3 w ust. 1 pkt 12 i 13 nadać brzmienie:
„12) 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, a także
specjalistyczne oprzyrządowanie stanowiące podstawę procesów wytwórczych
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, oraz kompletne linie
produkcyjne do wytwarzania takich wyrobów;
13) wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – są to wyroby
zaprojektowane wyłącznie dla celów wojskowych lub policyjnych;”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić
2) w art. 14 w ust. 1 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie:
„Osobie badanej przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia
psychologicznego.”;
– KP PO-KO
– odrzucić
3) w art. 24 w ust. 3 skreślić pkt 2;
– KP PO-KO
– odrzucić
4) w art. 143:
a) po pkt 2 dodać pkt 2a w brzmieniu:
„2a) w art. 10 w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) amunicji do użytku wojskowego z pociskami zawierającymi ładunek
eksplodujący przy uderzeniu lub mieszaninę chemiczną, która ulega
zapaleniu przy kontakcie z powietrzem lub przy uderzeniu;
2) amunicji do użytku wojskowego z pociskami płaszczowymi o zwiększonej
penetracji, zawierającymi rdzeń penetrujący wykonany z materiału o
twardości większej niż 50 HRC według skali twardości Rockwella;”;
b) po pkt 3 dodać pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w art. 11 pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed
rokiem 1900 oraz replik takiej broni;
11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 9 mm.”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić
5) art. 174 nadać brzmienie:
„Art. 174. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.”.
– KP Nowoczesna
– odrzucić

6) w załączniku do ustawy, w części definicyjnej:
a) w pkt 3 i 4 wyrazy „przy jednym naciśnięciu spustu” zastąpić wyrazami „przy
jednym uruchomieniu urządzenia spustowego”,
b) pkt 5–7 nadać brzmienie:
„5) „powtarzalna strzelecka broń palna” oznacza strzelecką broń palną, która po
wystrzeleniu naboju może zostać ponownie przeładowana ręcznie z magazynka
lub bębna nabojowego;
6) „jednostrzałowa strzelecka broń palna” oznacza strzelecką broń palną bez
magazynka, która musi być każdorazowo ręcznie załadowana przed strzałem;
7) „amunicja z pociskami penetrującymi” oznacza amunicję do użytku
wojskowego z pociskami płaszczowymi o zwiększonej penetracji,
zawierającymi rdzeń penetrujący wykonany z materiału o twardości większej niż
50 HRC według skali twardości Rockwella;”,
c) w pkt 9 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 10–12 w brzmieniu:
„10) „amunicja z pociskami rozprężnymi” oznacza amunicję do broni krótkiej,
zaprojektowaną
tak,
aby
ulegała
fragmentacji
po
trafieniu
w cel;
11) „broń bocznego zapłonu” oznacza strzelecką broń palną, do której stosuje się
naboje
systemu
Floberta
z
masą
inicjującą
zawalcowaną
w przetłoczeniu dennej części łuski, oraz naboje systemu Lefaucheux
z zapłonem sztyftowym;
12) „broń centralnego zapłonu” oznacza strzelecką broń palną inną niż broń
bocznego zapłonu.”;
– KP Kukiz’15
– odrzucić

Warszawa, dnia 15 maja 2019 r.
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