
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(druk nr 260)

USTAWA 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. Nr 67, poz. 679, z późn.

zm.)

Art. 3.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) wytwarzaniu - należy przez to rozumieć, oprócz działalności wytwórczej, także
odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach oraz działalność rusznikarską
polegającą na naprawianiu albo wytwarzaniu istotnych części broni niezbędnych do
jej naprawy lub na przerabianiu broni poprzez ingerencję w jej istotne części,

2) obrocie - należy przez to rozumieć działalność handlową dotyczącą materiałów
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym wykonywaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) unieszkodliwianiu - należy przez to rozumieć unieszkodliwianie w rozumieniu
przepisów o odpadach,

4) oczyszczaniu - należy przez to rozumieć zabezpieczenie, unieszkodliwienie lub
zniszczenie znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych na lądzie,
wodach śródlądowych i obszarach morskich[.]<,>

<5) Konwencji – należy przez to rozumieć Konwencję w sprawie znakowania
plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisaną w
Montrealu dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 948),

6) znakowaniu plastycznych materiałów wybuchowych – należy przez to rozumieć
równomierne rozmieszczenie w plastycznym materiale wybuchowym materiału
znakującego dodanego w ilości wskazanej w części 2 „Materiały znakujące”
załącznika technicznego do Konwencji.>

2. W rozumieniu ustawy:
1) materiały wybuchowe - są to:
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a) substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji, zdolne do
reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z
taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a
także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, z wyłączeniem amunicji, o
której mowa w pkt 3,

b) 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,

<c) plastyczne materiały wybuchowe – materiały wybuchowe w giętkiej lub
elastycznej prasowanej postaci, których opis jest przedstawiony w części 1
ust. I „Opis materiałów wybuchowych” załącznika technicznego do
Konwencji,>

1a) materiały niebezpieczne - są to substancje szkodliwe dla życia lub zdrowia
ludzkiego, a w szczególności: znajdujące się w różnym stanie skupienia materiały
samozapalne, łatwopalne, trujące, żrące albo wytwarzające substancje o podobnym
działaniu po zetknięciu się z wodą, powietrzem, wysoką temperaturą lub inną
substancją, zakaźne oraz promieniotwórcze,

<1b) materiał znakujący – jest to jedna z substancji wymienionych w części 2
„Materiały znakujące” załącznika technicznego do Konwencji,>

2) broń i istotne części broni - są to broń i istotne części broni w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r.
Nr 27, poz. 298), a także inne urządzenia służące do niszczenia lub obezwładniania
celów,

3) amunicja - są to wyroby wypełnione materiałem wybuchowym, przeznaczone do
miotania przy użyciu broni palnej, służące do niszczenia lub obezwładniania celów, a
także dla celów ćwiczebnych,

4) wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - są to wyroby
zaprojektowane dla celów wojskowych lub policyjnych oraz technologie związane z
produkcją lub używaniem tych wyrobów,

5) przemieszczanie broni palnej - jest to czynność w ramach wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 1,
polegająca na przemieszczeniu broni palnej:

a) 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, zwanymi dalej "innym państwem
członkowskim",

b) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jako państwa początkowego transakcji
do innego państwa członkowskiego,

c) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) zgoda przewozowa - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa

początkowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o której
mowa w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa,
zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez
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to państwo tej transakcji albo poświadczonym przez przedsiębiorcę posiadającego
decyzję o zwolnieniu,

7) decyzja o zwolnieniu - jest dokumentem wystawianym przez właściwe władze
państwa początkowego transakcji, przyznającym przedsiębiorcy prawo
przemieszczania broni palnej, o której mowa w art. 35a, bez obowiązku
każdorazowego poświadczania zgody przewozowej przez władze tego państwa,

8) uprzednia zgoda przewozowa - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę
państwa docelowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie broni palnej, o
której mowa w art. 35a, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa,
zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez
to państwo tej transakcji.

Art. 18.
1. Materiały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub

policyjnym projektuje się i wytwarza się w taki sposób, aby w normalnych i
przewidywalnych warunkach, w całym projektowanym okresie ich używania, bez
celowego stosowania, stwarzały możliwie najmniejsze zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.

2. Materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym projektuje się i wykonuje w taki sposób, aby przy zastosowaniu
odpowiednich metod technicznych można je było poddać nieodwracalnemu
unieszkodliwieniu.

3. Broń palna i jej istotna część podlegają oznakowaniu przez producenta. Oznakowanie
powinno obejmować kraj producenta, wytwórcę oraz numer seryjny.

<4. Plastyczne materiały wybuchowe podlegają znakowaniu przez producenta.
5. Znakowaniu nie podlegają plastyczne materiały wybuchowe przechowywane lub

stosowane w sposób określony w części 1 ust. II załącznika technicznego do
Konwencji.>

USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn.

zm.)

Art. 1.
Ustawa określa:

1) zasady wydawania oraz cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub
używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

2) zasady używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
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3) zasady przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego i jego kontroli, z wyłączeniem wyrobów pirotechnicznych,

4) zasadnicze wymagania dla wprowadzanych do obrotu materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego zaliczonych do klasy 1 materiałów
niebezpiecznych, z wyłączeniem amunicji i wyrobów pirotechnicznych,

5) procedury oceny zgodności oraz sposób oznaczania materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego, o których mowa w pkt 4,

6) zasady nadawania numeru identyfikacyjnego materiałom wybuchowym
przeznaczonym do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
prowadzenia rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[.]<,>

<7) zasady znakowania plastycznych materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego.>

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) amunicji - należy przez to rozumieć jedną z odmian wyrobów wypełnionych
materiałem wybuchowym przeznaczoną do miotania na odległość przy użyciu broni
palnej,

2) bezpieczeństwie - należy przez to rozumieć zapobieganie wypadkom, a jeżeli mają
one miejsce ograniczanie ich skutków,

3) grupach zgodności - należy przez to rozumieć oznaczone literowo grupy zgodności
materiałów i przedmiotów wybuchowych określone w załączniku A,

4) jednostkach naukowych - należy przez to rozumieć jednostki, o których mowa w art.
3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z
2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335),

5) jednostce notyfikowanej - należy przez to rozumieć autoryzowaną jednostkę
certyfikującą i kontrolującą notyfikowaną na zasadach i w trybie określonych w
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087),

6) klasach materiałów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć grupy materiałów i
przedmiotów niebezpiecznych wydzielone na podstawie dominującego zagrożenia,
określone w załączniku A,

7) kodzie klasyfikacyjnym - należy przez to rozumieć symbol cyfrowo-literowy
składający się z podklasy i litery grupy zgodności materiału i przedmiotu
wybuchowego,

8) materiałach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć jedną z odmian materiałów
wybuchowych będącą materiałem lub mieszaniną 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,

9) materiałach wybuchowych - należy przez to rozumieć substancje chemiczne stałe lub
ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem
gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować
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zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem
wybuchowym,

<9a) plastycznych materiałach wybuchowych – należy przez to rozumieć materiały
wybuchowe w giętkiej lub elastycznej prasowanej postaci, których opis jest
przedstawiony w części 1 ust. I „Opis materiałów wybuchowych” załącznika
technicznego do Konwencji,>

10) normach zharmonizowanych - należy przez to rozumieć normy, o których mowa w
art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

11) osobie zagranicznej - należy przez to rozumieć osobę zagraniczną, o której mowa w
art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
U. Nr 173, poz. 1807),

12) podklasach materiałów i przedmiotów niebezpiecznych - należy przez to rozumieć
wydzielone w klasie 1 materiałów niebezpiecznych podklasy materiałów i
przedmiotów wybuchowych o podobnym zachowaniu się przy spalaniu, deflagracji
lub detonacji, określone w załączniku A,

13) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

14) przedsiębiorcy zagranicznym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, o którym
mowa w art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej,

15) przemieszczaniu - należy przez to rozumieć każde rzeczywiste przekazanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego na obszarze Unii
Europejskiej Republiki Turcji lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oprócz przekazania w obrębie działania jednego przedsiębiorcy,

16) umowie ADR - należy przez to rozumieć Umowę europejską dotyczącą
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz.
1629 oraz z 2003 r. Nr 207, poz. 2013 i 2014), wraz ze zmianami obowiązującymi od
daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do
publicznej wiadomości we właściwy sposób,

17) używaniu - należy przez to rozumieć prowadzenie przez przedsiębiorców i jednostki
naukowe wszelkich prac związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych do
celów cywilnych,

18) wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć przekazanie po raz pierwszy
materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego użytkownikowi,
konsumentowi lub sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego
przedstawiciela lub importera,

19) wyrobach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć wyroby zawierające jeden lub
kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczone do uzyskiwania efektów
pirotechnicznych, w tym widowiskowych,

20) zabezpieczeniu - należy przez to rozumieć użycie środków technicznych
zapobiegających wykorzystaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego niezgodnie z prawem lub w sposób zagrażający porządkowi
publicznemu,

21) załączniku A - należy przez to rozumieć załącznik A do umowy ADR,
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22) zasadniczych wymaganiach - należy przez to rozumieć zasadnicze wymagania
określone w art. 5 pkt 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności[.]<,>

<23) Konwencji – należy przez to rozumieć Konwencję w sprawie znakowania
plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisaną w
Montrealu dnia 1 marca 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 135, poz. 948),

24) materiale znakującym – należy przez to rozumieć jedną z substancji
wymienionych w części 2 „Materiały znakujące” załącznika technicznego do
Konwencji,

25) znakowaniu plastycznych materiałów wybuchowych – należy przez to rozumieć
równomierne rozmieszczenie w plastycznym materiale wybuchowym materiału
znakującego dodanego w ilości wskazanej w części 2 „Materiały znakujące”
załącznika technicznego do Konwencji.>

Art. 24.
1.  Przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

wymaga uzyskania przez odbiorcę zgody ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje zgodę na okres jednego roku w formie

decyzji na pisemny wniosek przedsiębiorcy, kierownika jednostki naukowej, osoby
zagranicznej oraz przedsiębiorcy zagranicznego.

<2a. Kopię zgody, o której mowa w ust. 1, związanej z przemieszczaniem przez granicę
państwową, minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Komendantowi
Głównemu Straży Granicznej.>

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty zawierające:
1)  nazwę odbiorcy materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

oraz określenie siedziby lub miejsce zamieszkania i adres,
2)  potwierdzenie, że odbiorca posiada pozwolenie albo koncesję na wytwarzanie

materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub obrót tymi
materiałami,

3) określenie rodzaju i ilości przemieszczanych materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego oraz sposobu ich zabezpieczenia,

4) opis przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego i sposobu ich identyfikacji, z uwzględnieniem ich numeru
rozpoznawczego ustalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych,

5) miejsce wprowadzenia materiałów wybuchowych do obrotu oraz potwierdzenie ich
zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa stosowanymi przy
wprowadzaniu ich do obrotu,

6) określenie środka transportu i trasy przemieszczania materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego.

Art. 42.
1.  Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, zaliczone do klasy 1

materiałów niebezpiecznych, wymienione w załączniku A, mogą być wprowadzane do
obrotu, jeżeli spełniają zasadnicze wymagania i są oznakowane CE.

2. Wzór oznakowania CE, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do ustawy.
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3. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego należy zaprojektować,
wykonać i dostarczyć w taki sposób, aby w przewidywanym okresie ich używania, w
normalnych i przewidywalnych warunkach, stwarzały jak najmniejsze zagrożenie dla
życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.

4. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego powinny odpowiadać
charakterystykom i właściwościom określonym przez producenta, w celu zapewnienia
ich bezpieczeństwa i niezawodności.

<4a. Plastyczne materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego powinny być
znakowane.

4b. Znakowaniu nie podlegają plastyczne materiały wybuchowe przechowywane lub
stosowane w sposób określony w części 1 ust. II lit. a-c załącznika technicznego do
Konwencji.>

5.  Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, zaliczone do klasy 1
materiałów wybuchowych niebezpiecznych, wymienione w załączniku A, muszą spełniać
wymagania określone w niniejszym artykule oraz posiadać nadany numer
identyfikacyjny.


