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USTAWA

z dnia 21 czerwca 2002 r.

o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) zasady wydawania oraz cofania pozwoleƒ na naby-
wanie oraz przechowywanie materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,

2) zasadnicze wymagania dla wprowadzanych do ob-
rotu materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego, zaliczonych do klasy 1 materia-
∏ów niebezpiecznych z wy∏àczeniem amunicji i wy-
robów pirotechnicznych,

3) zasady przemieszczania materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego i jego kontro-
li, z wy∏àczeniem wyrobów pirotechnicznych,
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4) procedury oceny zgodnoÊci oraz sposób oznacza-
nia tych materia∏ów.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do przedsi´-
biorców i jednostek naukowych, z wy∏àczeniem jedno-
stek naukowych b´dàcych jednostkami organizacyjny-
mi Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo Policji.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e do osób zagra-
nicznych i przedsi´biorców zagranicznych w zakresie
przemieszczania materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego.

3. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do materia∏ów
wybuchowych nabywanych, przechowywanych i prze-
mieszczanych przez Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Biuro Ochrony Rzàdu, Agencj´ Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego oraz Agencj´ Wywiadu, Stra˝ Granicz-
nà, Policj´, S∏u˝b´ Wi´ziennà oraz armie paƒstw ob-
cych przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 3. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) amunicji — nale˝y przez to rozumieç jednà z od-
mian wyrobów wype∏nionych materia∏em wybu-
chowym, przeznaczonà do miotania na odleg∏oÊç
przy u˝yciu broni palnej,

2) bezpieczeƒstwie — nale˝y przez to rozumieç zapo-
bieganie wypadkom, a je˝eli majà one miejsce,
ograniczanie ich skutków,

3) grupach zgodnoÊci — nale˝y przez to rozumieç ozna-
czone literowo grupy zgodnoÊci materia∏ów i przed-
miotów wybuchowych, okreÊlone w za∏àczniku A,

4) jednostkach naukowych — nale˝y przez to rozu-
mieç jednostki, o których mowa w ustawie z dnia
12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badaƒ Naukowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389),

5) jednostce notyfikowanej — nale˝y przez to rozu-
mieç jednostk´, której udzielono notyfikacji, na za-
sadach i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci,
akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 43, poz. 489, z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i z 2002 r.
Nr 74, poz. 676), 

6) klasach materia∏ów niebezpiecznych — nale˝y
przez to rozumieç grupy materia∏ów i przedmiotów
niebezpiecznych wydzielone na podstawie domi-
nujàcego zagro˝enia, okreÊlone w za∏àczniku A, 

7) kodzie klasyfikacyjnym — nale˝y przez to rozumieç
symbol cyfrowo-literowy, sk∏adajàcy si´ z podkla-
sy i litery grupy zgodnoÊci materia∏u i przedmiotu
wybuchowego,

8) materia∏ach pirotechnicznych — nale˝y przez to ro-
zumieç jednà z odmian materia∏ów wybuchowych,
b´dàcà materia∏em lub mieszaninà materia∏ów
przewidzianych do wytwarzania efektów ciepl-
nych, Êwietlnych, dêwi´kowych, gazu, dymu lub
kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyj-
nej, samopodtrzymujàcej si´ reakcji chemicznej,
a tak˝e wyroby wype∏nione materia∏em pirotech-
nicznym,

9) materia∏ach wybuchowych — nale˝y przez to ro-
zumieç substancje chemiczne sta∏e lub ciek∏e al-
bo mieszaniny substancji, zdolne do reakcji che-
micznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperatu-
rze i ciÊnieniu i z takà szybkoÊcià, ˝e mogà powo-
dowaç zniszczenia w otaczajàcym Êrodowisku,
a tak˝e wyroby wype∏nione materia∏em wybu-
chowym,

10) normach zharmonizowanych — nale˝y przez to ro-
zumieç normy europejskie ustanowione przez eu-
ropejskie organizacje normalizacyjne na podsta-
wie mandatu udzielonego przez Komisj´ Europej-
skà i opublikowane w Dzienniku Urz´dowym
Wspólnot Europejskich,

11) osobie zagranicznej — nale˝y przez to rozumieç oso-
b´ zagranicznà, o której mowa w ustawie z dnia
19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodar-
czej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958
i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 115, poz. 995),

12) przemieszczaniu — nale˝y przez to rozumieç ka˝de
rzeczywiste przemieszczanie materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego we-
wnàtrz obszaru Unii Europejskiej, oprócz prze-
mieszczania w obr´bie jednego przedsi´biorcy,

13) podklasach materia∏ów i przedmiotów niebez-
piecznych — nale˝y przez to rozumieç wydzielone
w klasie 1 materia∏ów niebezpiecznych podklasy
materia∏ów i przedmiotów wybuchowych o po-
dobnym zachowaniu si´ przy spalaniu, deflagracji
lub detonacji, okreÊlone w za∏àczniku A, 

14) przedsi´biorcy — nale˝y przez to rozumieç przed-
si´biorc´, o którym mowa w ustawie z dnia 19 li-
stopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

15) przedsi´biorcy zagranicznym — nale˝y przez to ro-
zumieç przedsi´biorc´, o którym mowa w ustawie
z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci go-
spodarczej,

16) umowie ADR — nale˝y przez to rozumieç Umow´
europejskà dotyczàcà mi´dzynarodowego przewo-
zu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporzàdzonà w Genewie dnia 30 wrzeÊnia 1957 r.
(Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 287),

17) wprowadzeniu do obrotu — nale˝y przez to rozu-
mieç przekazanie materia∏u wybuchowego prze-
znaczonego do u˝ytku cywilnego,  po raz pierwszy
w kraju,  u˝ytkownikowi, konsumentowi lub sprze-
dawcy przez producenta, jego przedstawiciela lub
importera,

18) wyrobach pirotechnicznych — nale˝y przez to rozu-
mieç wyroby zawierajàce jeden lub kilka materia-
∏ów pirotechnicznych, przeznaczone do uzyskiwa-
nia efektów pirotechnicznych, w tym widowisko-
wych,

19) zabezpieczeniu — nale˝y przez to rozumieç u˝ycie
Êrodków technicznych zapobiegajàcych wykorzy-
staniu materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego niezgodnie z prawem



Dziennik Ustaw Nr 117 — 7691 — Poz. 1007

lub w sposób zagra˝ajàcy porzàdkowi publiczne-
mu,

20) za∏àczniku A — nale˝y przez to rozumieç za∏àcz-
nik A do umowy ADR,

21) zasadniczych wymaganiach — nale˝y przez to ro-
zumieç zasadnicze wymagania, o których mowa
w ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oce-
ny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489, z 2001 r. Nr 63,
poz. 636 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Art. 4. 1. W rozumieniu ustawy jako materia∏y wy-
buchowe przeznaczone do u˝ytku cywilnego klasyfiku-
je si´:

1) substancje i wyroby, które w toku procedury klasy-
fikacyjnej, o której mowa w za∏àczniku A, nie zosta-
∏y wy∏àczone z klasy 1 materia∏ów niebezpiecznych
ze wzgl´du na zbyt ma∏à wra˝liwoÊç na bodêce ini-
cjujàce,

2) materia∏y wybuchowe w stanie niewybuchowym
uj´te w klasie 4.1 materia∏ów niebezpiecznych, wy-
mienione w za∏àczniku A, je˝eli przez wysuszenie
lub przemycie mogà byç im przywrócone w∏aÊci-
woÊci wybuchowe,

3) przedmioty ratownicze uj´te w klasie 9 materia∏ów
niebezpiecznych, wymienione w za∏àczniku A, je˝e-
li zawierajà materia∏y i przedmioty wybuchowe za-
liczone do klasy 1 materia∏ów niebezpiecznych.

2. Materia∏ wybuchowy przeznaczony do u˝ytku cy-
wilnego lub wyrób wype∏niony tym materia∏em, bu-
dzàcy wàtpliwoÊci ze wzgl´du na sk∏ad chemiczny, do
czasu przeprowadzenia badaƒ klasyfikacyjnych przez
jednostk´, o której mowa w ust. 3, uwa˝a si´ za zakla-
syfikowany wst´pnie jako materia∏ wybuchowy.

3. Klasyfikacji substancji lub wyrobu jako materia-
∏u wybuchowego przeznaczonego do u˝ytku cywilne-
go oraz nadania mu kodu klasyfikacyjnego dokonuje
jednostka wyznaczona przez ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki do prowadzenia badaƒ, klasyfikacji
oraz okreÊlania warunków dopuszczania do przewozu
materia∏ów niebezpiecznych klas 1, 4.1 i 9, wymienio-
nych w za∏àczniku A.

Art. 5. Nabywanie, przechowywanie i u˝ywanie
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego, a tak˝e prowadzenie prac badawczych przy
ich u˝yciu, nast´puje w sposób zapewniajàcy bezpie-
czeƒstwo dla ˝ycia i zdrowia ludzi, mienia oraz Êrodo-
wiska. 

Art. 6. Zasady wydawania i cofania pozwoleƒ na
nabywanie oraz przechowywanie amunicji okreÊlajà
przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amuni-
cji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298
i z 2002 r. Nr 74, poz. 676).

Art. 7. Zasady wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami
wybuchowymi, w tym sposób ewidencjonowania oraz
warunki przechowywania materia∏ów wybuchowych,
wymagania dla pomieszczeƒ magazynowych, w tym
ich warunki lokalizacyjne i niezb´dne zabezpieczenia

techniczne oraz zabezpieczenia przed dost´pem osób
nieuprawnionych, okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 8. 1. Nabywanie materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego  jest dozwolone
od przedsi´biorcy posiadajàcego koncesj´ na wytwa-
rzanie i obrót  materia∏ami wybuchowymi. 

2. Zasady udzielania koncesji na obrót materia∏ami
wybuchowymi okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 19 li-
stopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Rozdzia∏ 2

Zasady wydawania oraz cofania pozwoleƒ na naby-
wanie  oraz  przechowywanie materia∏ów wybucho-

wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego

Art. 9. 1. Nabywanie oraz przechowywanie mate-
ria∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywil-
nego wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie
i przechowywanie materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego, zwanego dalej „pozwo-
leniem”, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na na-
bywanie i przechowywanie wyrobów pirotechniki wi-
dowiskowej, oznaczonych kodem klasyfikacyjnym
1.4 G i 1.4 S, wymienionych w za∏àczniku A, oraz wy-
robów pirotechnicznych stosowanych w motoryzacji,
rolnictwie, ratownictwie, leÊnictwie, kolejnictwie i ˝e-
gludze.

3. Przedsi´biorca, uznajàc posiadane materia∏y
wybuchowe za zb´dne, mo˝e zbyç je innemu przed-
si´biorcy posiadajàcemu pozwolenie, o którym mo-
wa w ust. 1, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgo-
dy na ich zbycie wojewody w∏aÊciwego dla swojej
siedziby.

Art. 10. 1. Pozwolenie wydaje, odmawia wydania
lub cofa wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´
przedsi´biorcy lub jednostki naukowej, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Pozwolenie na nabywanie i przechowywanie
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego, w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodarczà wy-
konywanà w zakresie:

1) poszukiwania lub rozpoznawania z∏ó˝ kopalin,

2) wydobywania kopalin ze z∏ó˝,

3) bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sk∏adowania odpadów w górotworze, w tym pod-
ziemnych wyrobiskach górniczych 

— wydaje, odmawia wydania lub cofa organ nadzoru
górniczego, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górni-
cze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133,
poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109,
poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ przedsi´biorcy.
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3. Do organu nadzoru górniczego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy niniejszego rozdzia∏u dotyczàce wo-
jewody.

4. Przed wydaniem pozwolenia wojewoda zasi´ga
opinii w∏aÊciwego miejscowo komendanta wojewódz-
kiego Policji.

Art. 11. 1. Pozwolenia udziela si´:

1) przedsi´biorcy b´dàcemu osobà fizycznà, który:

a) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie,

b) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,

c) nie wykazuje zaburzeƒ psychicznych, o których
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113,
poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),
oraz istotnych zaburzeƒ funkcjonowania psy-
chologicznego,

d) nie by∏ skazany prawomocnym orzeczeniem za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´p-
stwo skarbowe oraz nie toczy si´ przeciwko nie-
mu post´powanie w sprawie o takie przest´p-
stwo lub wykroczenie,

e) nie jest wpisany do rejestru d∏u˝ników niewyp∏a-
calnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr
Sàdowy,

f)  udokumentowa∏ mo˝liwoÊç spe∏nienia warun-
ków technicznych i organizacyjnych, o których
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez do∏àczenie
opinii, o której mowa w art. 12,

g) zatrudnia osoby spe∏niajàce warunki, o których
mowa w art. 19, w zakresie dost´pu do materia-
∏ów wybuchowych,

2) przedsi´biorcy innemu ni˝ osoba fizyczna.

2. Pozwolenia udziela si´ przedsi´biorcy, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, je˝eli:

1) nie jest wpisany do rejestru d∏u˝ników niewyp∏a-
calnych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sà-
dowy,

2) udokumentowa∏ mo˝liwoÊç spe∏nienia warunków
technicznych i organizacyjnych, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 4, poprzez do∏àczenie opinii,
o której mowa w art. 12,

3) zatrudnia osoby spe∏niajàce warunki, o których
mowa w art. 19, w zakresie dost´pu do materia∏ów
wybuchowych.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2, stosuje si´
odpowiednio do jednostek naukowych.

Art. 12. 1. Opinia, o której mowa w art. 11 ust. 1
pkt 1 lit. f) oraz ust. 2 pkt 2, powinna dotyczyç rodzaju
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej albo naukowej
i rodzaju prowadzonych prac z u˝yciem materia∏ów
wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,
z uwzgl´dnieniem towarzyszàcych temu zagro˝eƒ.
Opinia ta powinna zawieraç ocen´:

1) prawid∏owoÊci lokalizacji, konstrukcji i wyposa˝e-
nia obiektów produkcyjnych albo s∏u˝àcych pro-
wadzeniu dzia∏alnoÊci naukowej, magazynowych,
socjalnych, pomocniczych, Êrodków i urzàdzeƒ
przeznaczonych do przemieszczania materia∏ów
wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilne-
go, bioràc pod uwag´ zagro˝enia,

2) przydatnoÊci posiadanych przez wnioskodawc´ te-
renów przeznaczonych pod obiekty, o których mo-
wa w pkt 1,

3) bezpieczeƒstwa procesów technologicznych prze-
widywanych do realizacji oraz wyst´pujàcych
w tych procesach surowców, produktów i goto-
wych wyrobów,

4) bezpieczeƒstwa urzàdzeƒ technologicznych.

2. Opini´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
koszt ubiegajàcego si´ o nià przedsi´biorcy albo jed-
nostki naukowej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz po zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, instytucje wydajàce opini´, bioràc pod uwag´
ich potencja∏ naukowo–badawczy.

Art. 13. 1. Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 1
pkt 1 oraz art. 19, sà obowiàzane przedstawiç raz na
5 lat aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne
stwierdzajàce brak zaburzeƒ, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 1 lit. c).

2. Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1,
przedstawiajà orzeczenie lekarskie i psychologiczne or-
ganowi wydajàcemu pozwolenie, a osoby okreÊlone
w art. 19 — pracodawcy.

3. Op∏at´ za badanie ponosi osoba badana. Za ba-
dania pracowników, przeprowadzane w trakcie zatrud-
nienia, op∏at´ ponosi pracodawca.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych,
którym sà obowiàzane poddaç si´ osoby, o których
mowa w ust. 1,

2) warunki i tryb:

a) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ lekarskich i psy-
chologicznych,

b) uzyskiwania i utraty uprawnieƒ do przeprowa-
dzania badaƒ przez lekarzy i psychologów,

c) wydawania orzeczeƒ lekarskich i psychologicz-
nych,

3) kwalifikacje lekarzy i psychologów, upowa˝nionych
do przeprowadzania badaƒ lekarskich i psycholo-
gicznych,
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4) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z badaniami oraz wzory stosowanych dokumentów,

5) maksymalne stawki op∏at za badania.

5. W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç kwalifikacje
lekarzy i psychologów odpowiednie do rodzaju badaƒ,
a tak˝e koniecznoÊç przedstawienia stanu zdrowia psy-
chicznego osób, o których mowa w ust. 1, oraz okolicz-
noÊç, ˝e stawki op∏at, o których mowa w ust. 4 pkt 5,
powinny zapewniç pokrycie kosztów przeprowadzo-
nych badaƒ.

Art. 14. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia powi-
nien zawieraç:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzib´ lub miej-
sce zamieszkania,

2) dane osobowe przedsi´biorcy, o którym mowa
w art. 11 ust. 1 pkt 1, a w przypadku przedsi´bior-
cy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, albo jed-
nostki naukowej, cz∏onków organu zarzàdzajàcego,
prokurentów i pe∏nomocników, zawierajàce imi´
i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia i numer
PESEL, a w przypadku osoby posiadajàcej obywa-
telstwo innego paƒstwa — seri´ i numer paszpor-
tu oraz adresy zameldowania na pobyt sta∏y i cza-
sowy,

3) okreÊlenie celu nabycia materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, warunków
i miejsca ich przechowywania, a tak˝e zakresu
prac, do jakich b´dà one u˝ywane,

4) okreÊlenie rodzaju i iloÊci materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, jakie
mogà byç nabywane lub przechowywane w okre-
sie roku,

5) informacj´ o posiadanym wykszta∏ceniu i kwalifika-
cjach osób, o których mowa w art. 19.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç nast´pujàce dokumenty:

1) okreÊlajàce form´ prawnà wnioskodawcy, w szcze-
gólnoÊci statut lub umow´,

2) stwierdzajàce uprawnienie do wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej,

3) oÊwiadczenie wskazujàce osoby, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, a tak˝e oÊwiadczenia tych osób o po-
siadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,

4) zaÊwiadczenie Krajowego Rejestru Karnego o nie-
karalnoÊci, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1
lit. d),

5) odpis z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych Krajo-
wego Rejestru Sàdowego,

6) orzeczenie lekarskie i psychologiczne w zakresie,
o jakim mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c),

7) opini´, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz
ust. 2 pkt 2,

8) zaÊwiadczenie komendanta powiatowego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, paƒstwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego
inspektora ochrony Êrodowiska, stwierdzajàce, ˝e
obiekty budowlane i urzàdzenia techniczne, o któ-

rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 4, spe∏niajà wy-
magania okreÊlone odpowiednio w przepisach
o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i ochro-
nie Êrodowiska.

3. Wnioskodawca mo˝e do∏àczyç do wniosku
o udzielenie pozwolenia tak˝e inne dokumenty mogà-
ce mieç istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

4. Wojewoda mo˝e za˝àdaç od wnioskodawcy in-
nych dokumentów ni˝ okreÊlone w ust. 2 lub dodatko-
wych informacji uzupe∏niajàcych, je˝eli w toku post´-
powania o wydanie pozwolenia oka˝e si´, ˝e ze wzgl´-
du na obronnoÊç, bezpieczeƒstwo paƒstwa lub inny
wa˝ny interes publiczny sà one niezb´dne do rozpa-
trzenia wniosku.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku o wydanie po-
zwolenia, uwzgl´dniajàc w nim obowiàzek zawarcia in-
formacji, o których mowa w ust. 1.

Art. 15. 1. Pozwolenie, o którym mowa w art. 9
ust. 1, zawiera:

1) dat´ i podstaw´ prawnà jego wydania,

2) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzib´ lub miej-
sce zamieszkania,

3) okreÊlenie celu nabycia materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, a tak˝e za-
kresu prac, do jakich b´dà one u˝ywane,

4) okreÊlenie rodzaju oraz iloÊci materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, jakie
mogà byç nabyte lub przechowywane w okresie
roku,

5) okreÊlenie miejsca ich przechowywania.

2. Pozwolenie wydaje si´ na czas nieokreÊlony.

3. Do post´powania w sprawie wydania pozwole-
nia stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego.

Art. 16. Wojewoda zawiadamia o wydaniu pozwo-
lenia oraz jego cofni´ciu w∏aÊciwego dla siedziby
wnioskodawcy komendanta wojewódzkiego Policji,
komendanta powiatowego Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarne-
go, wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska
oraz okr´gowego inspektora pracy. O odmowie wyda-
nia pozwolenia wojewoda zawiadamia komendanta
wojewódzkiego Policji.

Art. 17. 1. Wojewoda odmawia wydania pozwole-
nia:

1) je˝eli wnioskodawca nie spe∏nia warunków, o któ-
rych mowa w art. 11,

2) ze wzgl´du na zagro˝enie dla obronnoÊci, bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, porzàdku publicznego lub Êro-
dowiska,

3) ze wzgl´du na wa˝ny interes publiczny,

4) gdy wnioskodawca znajduje si´ w likwidacji lub to-
czy si´ wobec niego post´powanie upad∏oÊciowe,
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5) je˝eli wnioskodawcy cofni´to w ciàgu ostatnich
5 lat pozwolenie z przyczyn okreÊlonych w ust. 2.

2. Wojewoda cofa pozwolenie, je˝eli wnioskodaw-
ca:

1) przesta∏ spe∏niaç warunki okreÊlone w art. 11,

2) naruszy∏ warunki okreÊlone w pozwoleniu,

3) stwarza zagro˝enie dla obronnoÊci, bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, porzàdku publicznego lub Êrodowi-
ska,

4) nie usunà∏ w wyznaczonym terminie uchybieƒ
stwierdzonych w trakcie kontroli, o której mowa
w art. 22 ust. 1.

3. Odmowa wydania lub cofni´cie pozwolenia wy-
maga uzasadnienia.

4. Na decyzj´ wojewody o wydaniu, odmowie wy-
dania lub cofni´ciu pozwolenia s∏u˝y odwo∏anie do mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw  gospodarki, a od decyzji
w∏aÊciwego organu nadzoru górniczego — do Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego.

Art. 18. 1. Przedsi´biorca, kierownik jednostki na-
ukowej, którym  wydano pozwolenie, sà obowiàzani:

1) przestrzegaç zasad bezpiecznego wykonywania
prac przy u˝yciu materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach,

2) przestrzegaç warunków okreÊlonych w pozwole-
niu,

3) zapewniç sta∏y nadzór nad osobami majàcymi do-
st´p do materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego,

4) dysponowaç obiektami lub urzàdzeniami odpowia-
dajàcymi warunkom technicznym, okreÊlonym
w odr´bnych przepisach, stosownie do charakteru
wykonywanych prac z u˝yciem materia∏ów wybu-
chowych do u˝ytku cywilnego lub terenami prze-
znaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urzà-
dzeƒ,

5) zapewniç bezpieczne przechowywanie i przemiesz-
czanie materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego, zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w odr´bnych przepisach,

6) prowadziç ewidencj´ nabytych, zu˝ytych, przecho-
wywanych, przemieszczanych i zbytych materia-
∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego,

7) na bie˝àco oceniaç i dokumentowaç stopieƒ ryzyka
zwiàzanego z prowadzeniem prac przy u˝yciu ma-
teria∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego, a tak˝e posiadaç dokumentacj´ obiek-
tów i urzàdzeƒ, o których mowa w pkt 4,

8) przechowywaç dokumentacj´, o której mowa
w pkt 6 i 7, przez okres 3 lat, liczàc od ostatniego
dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja
zosta∏a dokonana, nawet je˝eli w mi´dzyczasie za-
przestali wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej
albo naukowej, oraz udost´pniaç jà na ˝àdanie
w∏aÊciwych organów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór ewidencji, o której
mowa w ust. 1 pkt 6, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç za-
pewnienia pe∏nej rejestracji nabytych, zu˝ytych, prze-
chowywanych, przemieszczanych i zbytych materia-
∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywil-
nego.

Art. 19. Przedsi´biorca, kierownik jednostki na-
ukowej umo˝liwiajà dost´p do materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego osobie,
która:

1) ukoƒczy∏a 21 lat,

2) zda∏a egzamin, o którym mowa w art. 20,

3) nie wykazuje zaburzeƒ psychicznych, o których mo-
wa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego,

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za prze-
st´pstwo umyÊlne przeciwko bezpieczeƒstwu paƒ-
stwa, porzàdkowi publicznemu, ˝yciu lub zdrowiu
ludzi albo mieniu,

5) posiada nienagannà opini´ wydanà przez komen-
danta powiatowego (miejskiego) Policji w∏aÊciwe-
go dla miejsca zamieszkania.

Art. 20. 1. Osoba, o której mowa w art. 19, jest obo-
wiàzana odbyç szkolenie, zakoƒczone  egzaminem
przed komisjà kwalifikacyjnà.

2. Cz∏onków komisji kwalifikacyjnej powo∏uje i od-
wo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki.

3. Za przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu po-
bierana jest op∏ata.

4. Op∏at´ wnosi pracodawca kierujàcy osob´, o któ-
rej mowa w art. 19, na szkolenie, o którym mowa
w ust. 1.

5. Op∏ata, o której mowa w ust. 3, powinna zapew-
niç pokrycie kosztów przeprowadzania szkolenia oraz
egzaminu.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 3,

2) zakres i przebieg szkolenia,

3) zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu,

4) jednostki upowa˝nione do przeprowadzenia szko-
lenia.

W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci
zró˝nicowany charakter szkolenia w zale˝noÊci od
charakteru i rodzaju wykonywanej pracy.

7. Przepisów art. 19 pkt 2 nie stosuje si´ do osób,
które posiadajà kwalifikacje okreÊlone w ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

Art. 21. 1. W przypadku koniecznoÊci prowadzenia
prac przy u˝yciu materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego poza terenem przedsi´-
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biorstwa lub jednostki naukowej, przedsi´biorca lub
kierownik jednostki naukowej zawiadamia o tym ko-
mendanta powiatowego (miejskiego) Policji w∏aÊciwe-
go dla miejsca prowadzenia tych prac.

2. W zawiadomieniu nale˝y wskazaç zakres i termin
rozpocz´cia oraz zakoƒczenia prac, o których mowa
w ust. 1, teren, na którym b´dà prowadzone prace,
a tak˝e sposób jego zabezpieczenia przed dost´pem
osób nieupowa˝nionych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, materia-
∏y wybuchowe przeznaczone do u˝ytku cywilnego mo-
gà byç przechowywane na czas niezb´dny do przepro-
wadzenia prac w tymczasowym magazynie, zlokalizo-
wanym w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo ludzi,
mienia i Êrodowiska oraz zabezpieczonym przed dost´-
pem osób nieupowa˝nionych.

Art. 22. 1. Przedsi´biorca lub kierownik jednostki
naukowej w zakresie przestrzegania obowiàzków,
o których mowa w art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1, podlega
kontroli wojewody.

2. Kontrol´ przeprowadza zespó∏ kontrolny, zwany
dalej „zespo∏em”, powo∏ywany na czas kontroli przez
wojewod´.

3. W sk∏ad zespo∏u wojewoda mo˝e powo∏aç bie-
g∏ych i ekspertów, za ich zgodà.

4. Wojewoda, powo∏ujàc zespó∏, wyznacza jego kie-
rownika, który koordynuje przebieg czynnoÊci kontrol-
nych oraz sporzàdza protokó∏ pokontrolny.

5. CzynnoÊci kontrolne wykonuje si´ na podstawie
upowa˝nienia wydanego przez wojewod´, w obecno-
Êci kontrolowanego lub osoby przez niego upowa˝nio-
nej, a w razie nieobecnoÊci tych osób, w obecnoÊci
przywo∏anego Êwiadka.

6. Wojewoda mo˝e, po zakoƒczeniu kontroli lub
w trakcie jej trwania, wezwaç przedsi´biorc´ lub kie-
rownika jednostki badawczej do usuni´cia w wyzna-
czonym terminie stwierdzonych uchybieƒ.

7. Wojewoda mo˝e upowa˝niç do przeprowadzenia
kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ admini-
stracji, wskazujàc zakres kontroli. Przepisy ust. 2—5
stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 3

Zasady i kontrola przemieszczania materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego

Art. 23. 1. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego, zaliczone do klasy 1 materia∏ów nie-
bezpiecznych wymienionych w za∏àczniku A, mogà byç
przemieszczane tylko na zasadach okreÊlonych w ni-
niejszym rozdziale.

2. Przepis ust. 1 nie narusza zasad przewozu mate-
ria∏ów niebezpiecznych poszczególnymi rodzajami
Êrodków transportu, okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach, oraz zasad transportu podlegajàcego obowiàzko-

wej ochronie na podstawie przepisów o ochronie osób
i mienia.

Art. 24. 1. Przemieszczanie materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego wymaga
uzyskania zgody ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje
zgod´ na okres jednego roku w formie decyzji na pi-
semny wniosek przedsi´biorcy, kierownika jednostki
naukowej, osoby zagranicznej oraz przedsi´biorcy za-
granicznego.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y do-
∏àczyç dokumenty zawierajàce:

1) nazw´ odbiorcy i przewo˝àcego materia∏y wybu-
chowe przeznaczone do u˝ytku cywilnego oraz ich
siedzib´ lub miejsce zamieszkania i adres,

2) potwierdzenie, ˝e odbiorca posiada pozwolenie na
nabywanie lub przechowywanie materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,

3) okreÊlenie rodzaju i iloÊci przemieszczanych mate-
ria∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego oraz sposobu ich zabezpieczenia,

4) opis przemieszczanych materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego i sposobu ich
identyfikacji, z uwzgl´dnieniem ich numeru rozpo-
znawczego ustalonego przez Organizacj´ Narodów
Zjednoczonych,

5) miejsce wprowadzenia materia∏ów wybuchowych
do obrotu oraz potwierdzenie ich zgodnoÊci z za-
sadniczymi wymaganiami bezpieczeƒstwa stoso-
wanymi przy wprowadzaniu ich do obrotu,

6) okreÊlenie Êrodka transportu i trasy przemieszcza-
nia materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego.

Art. 25. W przypadku gdy odbiorca jest osobà za-
granicznà lub przedsi´biorcà zagranicznym, do wnio-
sku, o którym mowa w art. 24 ust. 2, nale˝y do∏àczyç
kopi´ dokumentu potwierdzajàcego uprawnienie oso-
by zagranicznej lub przedsi´biorcy zagranicznego do
nabywania i przemieszczania materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, wydanego
na podstawie przepisów obowiàzujàcych w paƒstwie
jego siedziby lub miejsca zamieszkania.

Art. 26. W przypadku gdy weryfikacja dokumen-
tów, o których mowa w art. 25, nie jest mo˝liwa lub jest
znacznie utrudniona, minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki niezw∏ocznie przekazuje Komisji Europejskiej
informacj´ w tej sprawie.

Art. 27. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje zgod´ na przemieszczanie materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, je˝eli
przedsi´biorca albo kierownik jednostki naukowej po-
siada pozwolenie na nabywanie i przechowywanie ma-
teria∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego, a w przypadku osoby zagranicznej lub przed-
si´biorcy zagranicznego, gdy posiadajà oni dokumen-
ty, o których mowa w art. 25.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku, o którym mo-
wa w art. 24 ust. 2, uwzgl´dniajàc obowiàzek zawarcia
w nim informacji, o których mowa w art. 24 ust. 3.

Art. 28. W decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 2,
okreÊla si´:

1) nazw´ odbiorcy i przewo˝àcego materia∏y wybu-
chowe przeznaczone do u˝ytku cywilnego oraz ich
siedzib´ lub miejsce zamieszkania i adres, a tak˝e
inne dane umo˝liwiajàce bezpoÊredni z nimi kon-
takt,

2) potwierdzenie, ˝e odbiorca posiada pozwolenie na
nabywanie lub przechowywanie materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,

3) rodzaj i iloÊç przemieszczanych materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,

4) opis przemieszczanych materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego i sposobu ich
identyfikacji, z uwzgl´dnieniem ich numeru rozpo-
znawczego ustalonego przez Organizacj´ Narodów
Zjednoczonych,

5) miejsce wprowadzenia materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego do obrotu
oraz potwierdzenie ich zgodnoÊci z zasadniczymi
wymaganiami bezpieczeƒstwa stosowanymi przy
wprowadzaniu ich do obrotu, je˝eli materia∏y te b´-
dà wprowadzane do obrotu,

6) Êrodek transportu i tras´ przemieszczania materia-
∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego.

Art. 29. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
odmawia wydania zgody, o której mowa w art. 24
ust. 2, je˝eli przedsi´biorca, kierownik jednostki na-
ukowej, osoba zagraniczna albo przedsi´biorca zagra-
niczny nie spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych w art. 27
ust. 1, a tak˝e z uwagi na zagro˝enie obronnoÊci, bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki cofa
zgod´, o której mowa w art. 24 ust. 2, je˝eli zosta∏o cof-
ni´te pozwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

3. Odmowa wydania zgody albo jej cofni´cie wy-
maga uzasadnienia.

4. Do post´powania w sprawie wydania, odmowy
albo cofni´cia zgody stosuje si´ przepisy Kodeksu po-
st´powania administracyjnego.

Art. 30. 1. Przewo˝àcy materia∏y wybuchowe prze-
znaczone do u˝ytku cywilnego jest obowiàzany posia-
daç zgod´, o której mowa w art. 24 ust. 2, i okazywaç
jà na ˝àdanie organów kontroli drogowej, celnej i gra-
nicznej.

2. Organy kontroli drogowej, celnej i granicznej,
w przypadku gdy przewo˝àcy materia∏y wybuchowe
przeznaczone do u˝ytku cywilnego nie posiada zgody
albo przewozi materia∏y innego rodzaju lub w innej ilo-
Êci ni˝ okreÊlone w zgodzie, dokonujà zatrzymania tych
materia∏ów.

3. Organ, który dokona∏ zatrzymania materia∏ów
wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,
zawiadamia o tym niezw∏ocznie ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, a tak˝e w∏aÊciwego konsula paƒ-
stwa, z którego materia∏y te zosta∏y wys∏ane lub do któ-
rego sà wysy∏ane.

4. Sposób zatrzymania i post´powania z materia∏a-
mi wybuchowymi przeznaczonymi do u˝ytku cywilne-
go okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 31. 1. Odbiorca materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego i przewo˝àcy te
materia∏y sà obowiàzani przechowywaç zgod´ przez
okres nie krótszy ni˝ ten, na który zosta∏a ona wydana.

2. Odbiorca jest obowiàzany okazywaç kopi´ zgody
na ka˝de ˝àdanie w∏aÊciwych organów.

Art. 32. 1. Przemieszczajàcy materia∏y wybuchowe
przeznaczone do u˝ytku cywilnego, w przypadku gdy
przemieszczenie tych materia∏ów b´dzie nast´powaç
tranzytem przez paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, jest obowiàzany zawiadomiç w∏aÊciwe organy
tych paƒstw o zamiarze przemieszczania materia∏ów
wybuchowych oraz uzyskaç ich zgod´ na tranzyt.

2. W przypadku gdy prawo paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej tego wymaga, odbiorca jest obo-
wiàzany przekazaç informacje, o których mowa
w art. 28, organowi w∏aÊciwemu ze wzgl´du na siedzi-
b´ lub miejsce zamieszkania odbiorcy materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego albo
organowi paƒstwa, przez które b´dzie nast´powaç
tranzytem przemieszczanie tych materia∏ów.

Art. 33. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje zgod´ na tranzyt materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy art. 24 ust. 2, art. 27—31 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 34. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
w przypadku powa˝nego zagro˝enia obronnoÊci, bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego, w drodze decyzji mo˝e zakazaç prze-
mieszczania materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego, okreÊlajàc czas trwania te-
go zakazu oraz rodzaj materia∏ów nim obj´tych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e nakazaç zatrzy-
manie przemieszczanych materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.

3. Przepisy art. 30 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1 i 2, podlega ry-
gorowi natychmiastowej wykonalnoÊci.

5. Ârodki podj´te w przypadkach okreÊlonych
w ust. 1 i 2 nie mogà stanowiç jakiejkolwiek dyskrymi-
nacji któregokolwiek wysy∏ajàcego albo odbierajàce-
go, a tak˝e przewo˝àcego materia∏y wybuchowe prze-
znaczone do u˝ytku cywilnego, oraz ukrytego ograni-
czenia w obrocie tymi materia∏ami.
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6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki zawia-
damia niezw∏ocznie Komisj´ Europejskà o podj´tych
Êrodkach, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 35. Przewo˝àcy materia∏y wybuchowe prze-
znaczone do u˝ytku cywilnego oraz odbiorca tych ma-
teria∏ów sà obowiàzani udzielaç w∏aÊciwym organom
paƒstwa, z którego, do którego lub przez które sà prze-
mieszczane te materia∏y, na ich ˝àdanie, wszelkich in-
formacji dotyczàcych przemieszczanych materia∏ów
i ich przemieszczania.

Art. 36. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób gromadzenia
i przekazywania informacji, o których mowa w art. 28,
34, 39—41, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç przekazy-
wania tych informacji w∏aÊciwym organom paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Art. 37. 1. Przedsi´biorca przemieszczajàcy amuni-
cj´ przez granic´, przed dokonaniem przemieszczenia,
jest obowiàzany uzyskaç zgod´ na przemieszczenie or-
ganu w∏aÊciwego paƒstwa, z którego amunicja ma byç
przemieszczona.

2. W przypadku gdy amunicja znajduje si´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, organem w∏aÊciwym
do wydania zgody jest minister w∏aÊciwy do spraw go-
spodarki.

3. Zgody udziela si´ na pisemny wniosek przedsi´-
biorcy.

4. Wniosek powinien zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, nabywcy amunicji albo
odbiorcy amunicji oraz ich siedziby lub miejsca za-
mieszkania i adresy,

2) wskazanie miejsca przeznaczenia amunicji, do któ-
rego ma byç ona przemieszczona,

3) okreÊlenie rodzaju i iloÊci amunicji, która ma byç
przemieszczona oraz sposobu jej zabezpieczenia,

4) dane umo˝liwiajàce identyfikacj´ amunicji, która
ma byç przemieszczona, oraz informacje o kontro-
li przeprowadzonej zgodnie z umowami mi´dzyna-
rodowymi o wzajemnym uznawaniu znaków kon-
trolnych broni ma∏okalibrowej.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje
zgod´, o której mowa w ust. 2, po sprawdzeniu warun-
ków, w jakich b´dzie odbywaç si´ przemieszczenie
amunicji, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ochrony
bezpieczeƒstwa ludzi, mienia i Êrodowiska.

6. Zgoda, o której mowa w ust. 2, powinna zawie-
raç dane okreÊlone w ust. 4.

Art. 38. 1. Zgod´, o której mowa w art. 37 ust. 2, mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki wydaje na okres
trzech lat.

2. Przepisy art. 29—31 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 39. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje amunicji,
której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej mo˝e nast´powaç na podstawie zgody, o któ-
rej mowa w art. 37, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki przeka-
zuje informacje okreÊlone w rozporzàdzeniu, o którym
mowa w ust. 1, w∏aÊciwym w∏adzom paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej.

Art. 40. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki za-
wiadamia o przemieszczaniu amunicji w∏aÊciwe orga-
ny paƒstwa, do którego lub przez które b´dzie ona
przemieszczana, najpóêniej z chwilà rozpocz´cia prze-
mieszczania amunicji.

Art. 41. Przepis art. 34 stosuje si´ odpowiednio do
przemieszczania amunicji.

Rozdzia∏ 4

Zasadnicze wymagania dotyczàce materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego wpro-

wadzanych do obrotu

Art. 42. 1. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego, zaliczone do klasy 1 materia∏ów nie-
bezpiecznych wymienionych w za∏àczniku A, mogà byç
wprowadzane do obrotu, je˝eli spe∏niajà zasadnicze
wymagania w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia
2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz
zmianie niektórych ustaw, zwane dalej „zasadniczymi
wymaganiami”, i sà oznakowane CE.

2. Wzór oznakowania CE, o którym mowa w ust.1,
okreÊla za∏àcznik do ustawy.

3. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do u˝ytku
cywilnego nale˝y zaprojektowaç, wykonaç i dostarczyç
w taki sposób, aby w przewidywanym okresie ich u˝y-
wania, w normalnych i przewidywalnych warunkach,
stwarza∏y jak najmniejsze zagro˝enie dla ˝ycia i zdro-
wia  ludzi oraz mienia i Êrodowiska.

4. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do u˝ytku
cywilnego powinny odpowiadaç charakterystykom
i w∏aÊciwoÊciom okreÊlonym przez producenta, w celu
zapewnienia ich bezpieczeƒstwa i niezawodnoÊci.

Art. 43. 1. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego nale˝y zaprojektowaç i wykonaç
w taki sposób, aby przy zastosowaniu odpowiednich
metod technicznych mo˝na je by∏o poddaç nieodwra-
calnemu unieszkodliwieniu, w sposób mo˝liwie naj-
mniej ucià˝liwy dla Êrodowiska.

2. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do u˝ytku
cywilnego powinny byç badane w rzeczywistych wa-
runkach. Je˝eli nie jest mo˝liwe badanie tych materia-
∏ów w laboratorium, badanie powinno zostaç przepro-
wadzone w warunkach, w jakich materia∏ wybuchowy
przeznaczony do u˝ytku cywilnego b´dzie u˝ywany.

3. Badajàc materia∏ wybuchowy przeznaczony do
u˝ytku cywilnego, nale˝y dokonaç jego oceny z uwzgl´d-
nieniem, je˝eli majà zastosowanie, nast´pujàcych w∏a-
ÊciwoÊci tego materia∏u:
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1) budowy i w∏aÊciwoÊci charakterystycznych, w tym
sk∏adu chemicznego, stanu skupienia  oraz, je˝eli
jest to istotne,  wymiarów i rozk∏adu wielkoÊci zia-
ren sk∏adników,

2) stabilnoÊci fizycznej i chemicznej, we wszystkich
warunkach Êrodowiskowych, na jakie mo˝e byç na-
ra˝ony, wra˝liwoÊci na uderzenie i tarcie,

3) kompatybilnoÊci wszystkich sk∏adników w odnie-
sieniu do ich fizycznej i chemicznej stabilnoÊci,

4) wymagaƒ w stosunku do chemicznej czystoÊci ma-
teria∏u wybuchowego przeznaczonego do u˝ytku
cywilnego,

5) odpornoÊci na dzia∏anie wody, je˝eli jest on przewi-
dziany do stosowania w wilgotnym lub mokrym
otoczeniu i gdy bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç
u˝ywania tego materia∏u mo˝e ulec pogorszeniu
pod wp∏ywem wody,

6) odpornoÊci na niskie i wysokie temperatury, je˝eli
przewiduje si´ przechowywanie lub stosowanie te-
go materia∏u w takich temperaturach, a ch∏odzenie
lub ogrzewanie komponentu lub ca∏ego materia∏u
wybuchowego przeznaczonego do u˝ytku cywilne-
go mo˝e mieç negatywny wp∏yw na jego bezpie-
czeƒstwo i niezawodnoÊç, 

7) jego przydatnoÊci do u˝ycia w warunkach niebez-
piecznych, w szczególnoÊci w Êrodowisku zagro˝o-
nym metanem, wybuchem py∏u w´glowego lub
goràcymi masami, je˝eli ten materia∏ jest przewi-
dziany do stosowania w takich warunkach,

8) cech bezpieczeƒstwa, polegajàcych na zapobiega-
niu przedwczesnemu lub niezamierzonemu zap∏o-
nowi lub wybuchowi,

9) dotyczàcych prawid∏owego ∏adowania i dzia∏ania
tego materia∏u, u˝ywanego zgodnie z przeznacze-
niem,

10) odpornoÊci materia∏u, jego pokrycia lub innych
sk∏adników na pogorszenie si´ jakoÊci tego mate-
ria∏u na skutek sk∏adowania, do up∏ywu jego przy-
datnoÊci okreÊlonej przez producenta.

4. Podczas badania, o którym mowa w ust. 3, nale-
˝y braç pod uwag´ nast´pujàce informacje:

1) dotyczàce urzàdzeƒ i akcesoriów potrzebnych do
niezawodnego i bezpiecznego dzia∏ania materia∏u
wybuchowego przeznaczonego do u˝ytku cywilne-
go,

2) o posiadaniu w∏aÊciwych instrukcji, je˝eli sà wyma-
gane, oznaczeƒ dotyczàcych bezpiecznego trans-
portu, sk∏adowania, u˝ywania i pozbywania si´
materia∏u wybuchowego przeznaczonego do u˝yt-
ku cywilnego, sporzàdzonych w j´zyku lub j´zy-
kach kraju, w którym materia∏ ten b´dzie u˝ywany. 

Art. 44. 1. Materia∏y wybuchowe kruszàce powinny
spe∏niaç nast´pujàce wymagania:

1) przewidziany sposób inicjowania wybuchu powi-
nien zapewniaç bezpiecznà, niezawodnà i pe∏nà
detonacj´ lub, w razie potrzeby, deflagracj´ kruszà-
cego materia∏u wybuchowego przeznaczonego do
u˝ytku cywilnego; w przypadku prochu dymnego

dotyczy to zdolnoÊci deflagracji, którà nale˝y
sprawdziç,

2) pewnie i niezawodnie przenosiç detonacj´ poprzez
kolumn´ naboi, je˝eli materia∏y wybuchowe prze-
znaczone do u˝ytku cywilnego sà w postaci naboi,

3) produkty gazowe wytwarzane przez materia∏y wy-
buchowe przeznaczone do u˝ytku podziemnego
mogà zawieraç jedynie takie iloÊci tlenku w´gla,
tlenków azotu, innych gazów, par lub sta∏ych sk∏ad-
ników, które w zwyk∏ych warunkach ruchowych ko-
palni nie wp∏ywajà ujemnie na zdrowie.

2. Lonty detonujàce, prochowe, zapalajàce i rurki
detonujàce powinny spe∏niaç nast´pujàce wymaga-
nia:

1) pow∏oki lontów detonujàcych, zapalajàcych i rurek
detonujàcych powinny posiadaç wystarczajàcà
wytrzyma∏oÊç mechanicznà i odpowiednio zabez-
pieczaç rdzeƒ materia∏u wybuchowego przed nor-
malnymi napr´˝eniami mechanicznymi,

2) parametry dotyczàce szybkoÊci palenia si´ lontów
powinny byç podane i niezawodnie dotrzymywa-
ne,

3) lonty detonujàce i rurki detonujàce powinny byç
niezawodne, posiadaç wystarczajàcà zdolnoÊç ini-
cjowania wybuchu oraz spe∏niaç wymagania doty-
czàce sk∏adowania, nawet w szczególnych warun-
kach klimatycznych.

3. Zapalniki, w tym zapalniki zw∏oczne, oraz prze-
kaêniki powinny spe∏niaç nast´pujàce wymagania:

1) zapalniki powinny w pewny sposób inicjowaç deto-
nacj´ materia∏ów wybuchowych, dla których sà
przeznaczone, w przewidywanych warunkach ich
stosowania,

2) opóêniacze do lontów muszà byç zdolne do pewne-
go inicjowania wybuchu,

3) wilgoç nie mo˝e mieç ujemnego wp∏ywu na zdol-
noÊç inicjowania,

4) czasy opóênieƒ zapalników zw∏ocznych powinny
byç tak równomierne, aby prawdopodobieƒstwo
zachodzenia na siebie okresów opóênieƒ sàsied-
nich stopni czasowych by∏o nieistotne,

5) charakterystyka elektryczna zapalników elektrycz-
nych powinna byç wskazana na opakowaniu,

6) przewody zapalników elektrycznych powinny po-
siadaç wystarczajàcà izolacj´ oraz odpowiednià
wytrzyma∏oÊç mechanicznà, w∏àczajàc niezawod-
ne po∏àczenie z zapalnikiem, z uwzgl´dnieniem
przewidywanego zastosowania.

4. Prochy i paliwa rakietowe powinny spe∏niaç na-
st´pujàce wymagania:

1) nie mogà detonowaç podczas ich stosowania zgod-
nie  z przeznaczeniem,

2) muszà byç stabilizowane, w szczególnoÊci prochy
nitrocelulozowe i nitroglicerynowe, w celu zabez-
pieczenia przed samorozk∏adem, 

3) sta∏e paliwa rakietowe w formie sprasowanej lub
odlewanej nie mogà zawieraç niepo˝àdanych p´k-
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ni´ç lub p´cherzyków gazowych, mogàcych wy-
wrzeç niekorzystny wp∏yw na ich dzia∏anie.

Rozdzia∏ 5

Procedury oceny zgodnoÊci 

Art. 45. Za zgodne z zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeƒstwa uznaje si´ materia∏y wybuchowe prze-
znaczone do u˝ytku cywilnego, zaliczone do klasy 1
materia∏ów niebezpiecznych wymienionych w za∏àcz-
niku A, spe∏niajàce wymagania Polskich Norm wdra˝a-
jàcych normy zharmonizowane.

Art. 46. Materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego, zaliczone do klasy 1 materia∏ów nie-
bezpiecznych wymienionych w za∏àczniku A, poddaje
si´, w zale˝noÊci od potrzeb, nast´pujàcym procedu-
rom badania ich zgodnoÊci z zasadniczymi wymaga-
niami:

1) badaniu typu WE, wykonywanemu zgodnie z zasa-
dami okreÊlonymi w art. 56—58, oraz do wyboru
producenta:
a) badaniu zgodnoÊci z typem, wykonywanym na

zasadach okreÊlonych w art. 59, albo 
b) procedurze zapewnienia jakoÊci produkcji, pro-

wadzonej zgodnie z zasadami okreÊlonymi
w art. 60 i 61, zwanej dalej „systemem zapew-
nienia jakoÊci produkcji”, albo

c) procedurze zapewnienia jakoÊci wyrobu, prowa-
dzonej na zasadach okreÊlonych w art. 57, zwa-
nej dalej „systemem zapewnienia jakoÊci wyro-
bu”, albo

d) sprawdzaniu wyrobu, na zasadach okreÊlonych
w art. 59, albo te˝

2) sprawdzaniu jednostkowemu, wykonanemu na za-
sadach okreÊlonych w art. 60.

Art. 47. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki no-
tyfikuje jednostk´, która  b´dzie dokonywa∏a oceny
zgodnoÊci, oraz przekazuje informacj´, w terminie
30 dni od dnia jej notyfikacji, do og∏oszenia w Dzienni-
ku Urz´dowym Wspólnot Europejskich. 

Art. 48. 1. Jednostka notyfikowana, kierownik jed-
nostki notyfikowanej oraz  jej pracownicy odpowie-
dzialni za przeprowadzanie procedur oceny zgodnoÊci
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego z zasadniczymi wymaganiami nie mogà byç
konstruktorami, producentami, dostawcami lub insta-
latorami materia∏ów, które sà przez nich kontrolowane,
ani upowa˝nionym przedstawicielem jakiejkolwiek
z wymienionych grup.

2. Kierownik jednostki notyfikowanej oraz jej pra-
cownicy nie mogà zajmowaç si´ osobiÊcie, ani jako
upowa˝nieni przedstawiciele, projektem, budowà,
marketingiem lub obs∏ugà materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego. Nie ogranicza to
mo˝liwoÊci wymiany informacji technicznej mi´dzy
wytwarzajàcymi te materia∏y a pracownikami jednost-
ki notyfikowanej.

3. Pracownicy jednostki notyfikowanej przeprowa-
dzajà  próby sprawdzajàce materia∏y wybuchowe prze-
znaczone do u˝ytku cywilnego zgodnie z zawodowà
uczciwoÊcià i technicznà wiedzà. Pracownicy nie po-
winni ulegaç ˝adnym formom nacisku i zach´tom,
zw∏aszcza finansowym, ze strony osób lub grup osób
zainteresowanych wynikami badaƒ.

4. Jednostka notyfikowana powinna dysponowaç
pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach oraz po-
siadaç Êrodki do realizacji zadaƒ administracyjnych
i technicznych zwiàzanych z procedurami oceny zgod-
noÊci. Jednostka ta powinna mieç równie˝ dost´p do
sprz´tu wymaganego do przeprowadzenia specjal-
nych prób sprawdzajàcych.

5. Pracownicy  jednostki notyfikowanej odpowie-
dzialni za kontrol´ powinni:

1) odbyç szkolenie techniczne i zawodowe,

2) posiadaç dostatecznà wiedz´ w zakresie wykony-
wanych prób oraz odpowiednie doÊwiadczenie
w ich wykonywaniu,

3) posiadaç odpowiednie kompetencje do opracowy-
wania Êwiadectw, protoko∏ów oraz sprawozdaƒ
wymaganych do zalegalizowania wykonywanych
prób.

6. Pracownicy jednostki notyfikowanej sporzàdza-
jàcy sprawozdania z wykonywanych prób powinni byç
bezstronni. Wynagrodzenie tych  pracowników nie mo-
˝e byç uzale˝nione od iloÊci wykonywanych prób oraz
od ich wyników.

7. Pracownicy jednostki notyfikowanej sà obowià-
zani do zachowania tajemnicy zawodowej w stosunku
do wszystkich informacji uzyskanych w zwiàzku z wy-
konywanymi zadaniami.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje si´, je˝eli o udzielenie
informacji wystàpi organ administracji rzàdowej, pro-
kurator  lub sàd.

Art. 49. 1. Badanie typu WE jest procedurà, przez
którà jednostka notyfikowana upewnia si´ i stwierdza,
˝e egzemplarz — wzór reprezentujàcy danà produkcj´
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego spe∏nia zasadnicze wymagania okreÊlone
w ustawie.

2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
sk∏ada wniosek o przeprowadzenie  badania typu WE
w wybranej jednostce notyfikowanej. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraç  nazw´ i adres producenta; je˝eli wniosek jest
sk∏adany przez jego upowa˝nionego przedstawiciela,
dodatkowo imi´ i nazwisko oraz adres przedstawiciela.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y za-
∏àczyç:

1) pisemne oÊwiadczenie, ˝e taki sam wniosek nie zo-
sta∏ z∏o˝ony w innej jednostce notyfikowanej,

2) dokumentacj´ technicznà, o której mowa w ust. 6.
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5. Producent jest obowiàzany udost´pniç jednost-
ce notyfikowanej egzemplarz wyrobu reprezentujàcy
danà produkcj´, zwany dalej „typem”. Jednostka noty-
fikowana mo˝e za˝àdaç kolejnych egzemplarzy, je˝eli
sà one niezb´dne do przeprowadzenia tych badaƒ.

6. Dokumentacja techniczna, w zakresie koniecz-
nym do dokonania oceny zgodnoÊci wyrobu z wyma-
ganiami okreÊlonymi w ustawie, zawiera projekt, opis
wykonania oraz funkcjonowania wyrobu, a tak˝e:

1) ogólny opis typu,

2) projekt koncepcyjny oraz rysunki techniczne i sche-
maty cz´Êci, podzespo∏ów oraz  obwodów, 

3) opisy i objaÊnienia niezb´dne do zrozumienia ry-
sunków i schematów, o których mowa w pkt 2, oraz
funkcjonowania wyrobu,

4) wykaz Polskich Norm, o których mowa w art. 45,
stosowanych w ca∏oÊci lub cz´Êciowo, oraz opisy
rozwiàzaƒ zastosowanych celem spe∏nienia wy-
mogów ustawy, je˝eli normy te nie zosta∏y zastoso-
wane,

5) wyniki dokonanych obliczeƒ konstrukcyjnych i
przeprowadzonych badaƒ, a tak˝e sprawozdania
z badaƒ i testów.

Art. 50. 1. Podczas badania typu WE jednostka no-
tyfikowana jest obowiàzana:

1) sprawdziç dokumentacj´ technicznà oraz zweryfi-
kowaç, czy typ zosta∏ wyprodukowany zgodnie z tà
dokumentacjà, i rozpoznaç elementy, które zosta∏y
zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi norma-
mi, o których mowa w art. 45, jak równie˝ te kom-
ponenty, które zosta∏y zaprojektowane bez stoso-
wania odpowiednich norm,

2) wykonaç lub zleciç wykonanie odpowiednich ba-
daƒ i testów, aby stwierdziç, czy rozwiàzania przy-
j´te przez producenta spe∏niajà zasadnicze wyma-
gania okreÊlone w ustawie, je˝eli normy, o których
mowa w art. 45, nie zosta∏y zastosowane,

3) wykonaç lub zleciç wykonanie odpowiednich ba-
daƒ i testów w celu stwierdzenia, czy odpowiednie
normy zosta∏y zastosowane prawid∏owo, je˝eli
producent zadeklarowa∏ ich stosowanie, 

4) uzgodniç z wnioskodawcà miejsce przeprowadze-
nia koniecznych badaƒ i testów.

2. Je˝eli typ spe∏nia wymagania okreÊlone w usta-
wie, jednostka notyfikowana wydaje wnioskodawcy
Êwiadectwo badania typu WE.

3. Âwiadectwo badania typu WE powinno zawieraç
nazw´ i adres producenta, wyniki badaƒ i informacje
konieczne do identyfikacji zatwierdzonego typu. Kopie
dokumentacji technicznej pozostawia si´ w jednostce
notyfikowanej. 

4. Jednostka notyfikowana, odmawiajàc wydania
Êwiadectwa badania typu WE, jest obowiàzana przed-
stawiç szczegó∏owe uzasadnienie tej odmowy. 

5. Producent informuje jednostk´ notyfikowanà
o wszelkich zmianach zatwierdzonego wyrobu, je˝eli

takie zmiany mogà mieç wp∏yw na jego zgodnoÊç z za-
sadniczymi wymaganiami lub zalecanymi warunkami
stosowania tego wyrobu. 

6. Wszelkie zmiany dokonywane w zatwierdzonym
wyrobie wymagajà dodatkowego ich zatwierdzenia
przez jednostk´ notyfikowanà. Dodatkowe zatwierdze-
nie jest wydawane w formie za∏àcznika do pierwszego
Êwiadectwa badania typu WE.

Art. 51. 1. Jednostka notyfikowana przekazuje in-
nym jednostkom notyfikowanym informacje dotyczà-
ce wydanych i wycofanych Êwiadectw badania typu
WE oraz za∏àczników do nich.

2. Jednostka notyfikowana wycofuje Êwiadectwo
badania typu WE, je˝eli materia∏ wybuchowy  przezna-
czony  do u˝ytku cywilnego  jest niezgodny z typem
opisanym  w tym Êwiadectwie  oraz wymaganiami
ustawy. 

3. Jednostki notyfikowane, które nie przeprowadzi-
∏y badaƒ, o których mowa w art. 46 pkt 1, mogà otrzy-
mywaç kopie Êwiadectw tych badaƒ oraz za∏àczników
do nich. 

4. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przechowuje kopie Êwiadectw badaƒ typu WE oraz do-
kumentacji technicznej przez okres co najmniej 10 lat
od daty produkcji danego wyrobu.

5. W przypadku gdy  producent, jego upowa˝niony
przedstawiciel, nie majà siedziby na terytorium paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, obowiàzek udost´p-
niania dokumentacji technicznej spoczywa na osobie,
która wprowadza dany wyrób do obrotu.

Art. 52. 1. Badanie zgodnoÊci z typem, o którym
mowa w art. 46 pkt 1 lit. a), stanowi t´ cz´Êç procedu-
ry, przez którà producent lub jego upowa˝niony przed-
stawiciel zapewnia i oÊwiadcza, ˝e dane materia∏y wy-
buchowe przeznaczone do u˝ytku cywilnego  sà zgod-
ne z typem opisanym w Êwiadectwie  badania typu WE
i spe∏niajà wymagania okreÊlone w ustawie. Producent
umieszcza oznakowanie CE na tym materiale oraz spo-
rzàdza pisemnà deklaracj´ zgodnoÊci.

2. Producent jest obowiàzany podjàç wszelkie ko-
nieczne Êrodki, aby zapewniç, ̋ e proces produkcji gwa-
rantuje zgodnoÊç wyprodukowanego wyrobu z typem
opisanym w Êwiadectwie badania typu WE oraz z za-
sadniczymi wymaganiami okreÊlonymi w ustawie.

3. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
przechowuje kopi´ deklaracji zgodnoÊci przez okres co
najmniej 10 lat od daty produkcji ostatniego wyrobu. 

4. Przepis art. 50 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

5. Jednostka notyfikowana wybrana przez produ-
centa prowadzi lub zleca przeprowadzenie badaƒ,
o których mowa w ust. 1, w okreÊlonych odst´pach
czasu. Odpowiednia próbka gotowych wyrobów po-
brana na miejscu przez pracownika jednostki notyfiko-
wanej jest poddawana badaniom i próbom okreÊlo-
nym w odpowiedniej normie lub normach, o których
mowa w art. 45, albo w odr´bnych przepisach. Je˝eli
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jedna lub wi´cej badanych próbek wyrobów nie spe∏-
nia wymagaƒ, jednostka notyfikowana podejmuje od-
powiednie dzia∏ania.

6. W procesie produkcji producent zamieszcza na
wyrobie symbol identyfikacyjny jednostki notyfikowa-
nej na jej odpowiedzialnoÊç.

Art. 53. 1. System zapewnienia jakoÊci produkcji
jest procedurà, przez którà producent, który spe∏nia
wymagania okreÊlone w ust. 2, zapewnia i oÊwiadcza,
˝e okreÊlone  materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego sà zgodne z typem opisanym w Êwia-
dectwie badania typu WE i spe∏niajà wymagania usta-
wy.

2. Producent zamieszcza oznakowanie CE na ka˝-
dym materiale wybuchowym przeznaczonym do u˝yt-
ku cywilnego oraz sporzàdza pisemnà deklaracj´ zgod-
noÊci. Obok oznakowania CE zamieszcza si´  symbol
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzial-
nej za kontrol´, o której mowa w art. 56 ust. 2.

3. Producent jest obowiàzany stosowaç zatwier-
dzony system zapewnienia jakoÊci produkcji, kontroli
produktu finalnego i badaƒ, o którym mowa 
w ust. 4—7 oraz w art. 56 i 57, poddawaç si´ kontroli
jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 56 ust. 2.

4. Producent sk∏ada do wybranej przez siebie jed-
nostki notyfikowanej wniosek  o przeprowadzenie oce-
ny systemu jakoÊci dla okreÊlonych materia∏ów wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien za-
wieraç informacje odnoszàce si´ do danego rodzaju
materia∏u wybuchowego przeznaczonego do u˝ytku
cywilnego.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, nale˝y za-
∏àczyç:

1) dokumentacj´ systemu zapewnienia jakoÊci,

2) dokumentacj´ technicznà dotyczàcà  zatwierdzone-
go typu oraz kopi´ Êwiadectwa badania typu WE.

7. System zapewnienia jakoÊci produkcji zapewnia
zgodnoÊç materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego z typem opisanym w Êwiadectwie
badania typu WE oraz z wymaganiami okreÊlonymi
w ustawie. Producent uwzgl´dnione zasadnicze wy-
magania dokumentuje w systematyczny i uporzàdko-
wany sposób, w postaci pisemnych  instrukcji. 

8. Dokumentacja, o której mowa w ust. 7,  zawiera
opis: 

1) celów zapewnienia jakoÊci, struktury organizacyj-
nej, obowiàzków kierownictwa w odniesieniu do
jakoÊci produkcji materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego,

2) technologii procesu produkcji, kontroli i zapewnie-
nia jakoÊci, procesów i systematycznych dzia∏aƒ,
które b´dà przeprowadzane, 

3) badaƒ i testów, które b´dà prowadzone przed,
w czasie i po procesie produkcji, a tak˝e cz´stotli-
woÊci ich przeprowadzania,

4) sposobów dokumentowania kontroli jakoÊci, takich
jak: sprawozdania z kontroli, wyniki badaƒ i wzor-
cowania, raporty dotyczàce kwalifikacji zatrudnio-
nych pracowników,

5) Êrodków monitorowania, w celu osiàgania ˝àdanej
jakoÊci materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego, oraz skutecznoÊci dzia∏ania
systemu kontroli jakoÊci.

Art. 54. 1. Jednostka notyfikowana ocenia system
zapewnienia jakoÊci produkcji celem okreÊlenia, czy
spe∏nia on wymagania, o których mowa w art. 53
ust. 7. Uznaje si´, ˝e systemy kontroli jakoÊci, do któ-
rych zosta∏y zastosowane odpowiednie normy zhar-
monizowane, sà zgodne z tymi wymaganiami.

2. Zespó∏ audytorów, w którego sk∏ad wchodzi
przynajmniej jedna osoba z doÊwiadczeniem w zakre-
sie oceny technologii danego wyrobu, dokonuje oceny
systemu zapewnienia  jakoÊci produkcji w zak∏adzie
producenta.

3. Zespó∏, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia
producenta o wyniku przeprowadzonego audytu i pod-
j´tej decyzji. Zawiadomienie powinno zawieraç tak˝e
wnioski z badaƒ i nale˝ycie uzasadnionà decyzj´ doty-
czàcà oceny systemu zapewnienia jakoÊci produkcji.

Art. 55. 1. Do obowiàzków producenta nale˝y:

1) wype∏nianie zobowiàzaƒ wynikajàcych z zatwier-
dzonego systemu zapewnienia jakoÊci produkcji, 

2) dbanie o skuteczne jego funkcjonowanie,

3) informowanie jednostki notyfikowanej, która za-
twierdzi∏a system zapewnienia jakoÊci produkcji,
o wszelkich proponowanych zmianach tego syste-
mu. 

2. Jednostka notyfikowana ocenia proponowane
zmiany systemu zapewnienia jakoÊci produkcji oraz
decyduje, czy zmieniony system odpowiada wymaga-
niom, o których mowa w art. 53 ust. 7 i 8, lub czy jest
wymagana jego ponowna ocena. 

3. Jednostka notyfikowana zawiadamia producen-
ta o wynikach oceny, o której mowa w ust. 2. Zawiado-
mienie powinno zawieraç wnioski z badaƒ i nale˝ycie
uzasadnionà decyzj´ dotyczàcà oceny systemu zapew-
nienia jakoÊci produkcji.

Art. 56. 1. Jednostka notyfikowana sprawuje nad-
zór nad systemem zapewnienia jakoÊci produkcji w ce-
lu upewnienia si´, ̋ e producent nale˝ycie wype∏nia zo-
bowiàzania wynikajàce z zatwierdzonego systemu. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest realizowa-
ny w nast´pujàcy sposób:

1) producent umo˝liwia dost´p jednostce notyfikowa-
nej w celach kontrolnych do pomieszczeƒ produk-
cyjnych, kontrolnych, badawczych i magazyno-
wych oraz przekazuje jej potrzebne informacje,
a w szczególnoÊci:
a) dokumentacj´ systemu kontroli jakoÊci,
b) zapisy kontroli jakoÊci — sprawozdania z kontro-

li oraz wyniki badaƒ i wzorcowania, raporty do-
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tyczàce kwalifikacji zatrudnionych pracowni-
ków, 

2) jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe
audyty, aby upewniç si´, ˝e producent utrzymuje
i stosuje system zapewnienia jakoÊci produkcji
oraz udost´pnia producentowi sprawozdania
z tych audytów,

3) jednostka notyfikowana dodatkowo mo˝e przepro-
wadzaç u producenta niezapowiedziane kontrole. 

3. Podczas kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt 3,
jednostka notyfikowana mo˝e przeprowadzaç badania
lub zleciç ich przeprowadzenie, w celu zweryfikowania,
czy system zapewnienia jakoÊci produkcji funkcjonuje
prawid∏owo. 

4. Jednostka notyfikowana przekazuje producento-
wi sprawozdanie z kontroli, o której mowa w ust. 2,
oraz z przeprowadzonych badaƒ.

5. Producent przechowuje do wglàdu organów ad-
ministracji rzàdowej, prokuratora lub sàdu, przez okres
co najmniej 10 lat od daty produkcji ostatniego wyro-
bu:

1) dokumentacj´ za∏àczonà do wniosku, o którym mo-
wa w art. 53 ust. 4,

2) dokumentacj´ dotyczàcà zmian, o których mowa
w art. 55 ust. 2, 

3) decyzje i sprawozdania z przeprowadzonych  audy-
tów  i kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 3 oraz
w ust. 3, opracowane przez jednostk´ notyfikowa-
nà.

6. Jednostka notyfikowana przekazuje innym  jed-
nostkom notyfikowanym informacje dotyczàce wyda-
nych oraz cofni´tych zatwierdzeƒ systemów zapewnie-
nia jakoÊci produkcji.

Art. 57. 1. System zapewnienia jakoÊci wyrobu jest
procedurà, przez którà producent, który wype∏nia  zo-
bowiàzania, o których mowa  w ust. 3, zapewnia
i oÊwiadcza, ˝e dane materia∏y wybuchowe przezna-
czone do u˝ytku cywilnego sà zgodne z typem opisa-
nym w Êwiadectwie badania typu WE.

2. Producent zamieszcza oznakowanie CE na ka˝-
dym materiale wybuchowym przeznaczonym do u˝yt-
ku cywilnego oraz sporzàdza pisemnà deklaracj´ zgod-
noÊci. Obok oznakowania CE zamieszcza si´ symbol
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzial-
nej za nadzór nad tym systemem.

3. Producent jest obowiàzany stosowaç zatwier-
dzony system jakoÊci kontroli gotowego materia∏u wy-
buchowego przeznaczonego do u˝ytku cywilnego oraz
badaƒ, o których mowa  w ust. 4 i 6, a tak˝e poddawaç
si´ kontroli. 

4. Producent sk∏ada do wybranej przez siebie jed-
nostki notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie oce-
ny systemu jakoÊci kontroli okreÊlonych materia∏ów
wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien za-
wieraç informacje odnoszàce si´ do danego rodzaju

materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, nale˝y za-
∏àczyç:

1) dokumentacj´  systemu  zapewnienia jakoÊci wyro-
bu,

2) dokumentacj´ technicznà nale˝àcà do zatwierdzo-
nego typu oraz kopi´ Êwiadectwa badania typu
WE.

7. W ramach systemu zapewnienia jakoÊci wyrobu
materia∏ wybuchowy przeznaczony do u˝ytku cywilne-
go jest poddawany odpowiednim badaniom, okreÊlo-
nym w stosownych normach, o których mowa
w art. 45, lub innym podobnym testom, celem zwery-
fikowania jego zgodnoÊci z zasadniczymi wymagania-
mi okreÊlonymi w ustawie. 

Art. 58. 1. Producent dokumentuje, w systematycz-
ny i uporzàdkowany sposób, uwzgl´dnione przepisy
i zasadnicze wymagania w postaci pisemnych instruk-
cji. 

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna
pozwoliç na jednoznacznà interpretacj´ procedur za-
pewnienia jakoÊci, planów i zapisów kontroli jakoÊci
oraz zawieraç w szczególnoÊci opisy:

1) celów kontroli jakoÊci, struktury organizacyjnej,
obowiàzków kierownictwa w odniesieniu do jako-
Êci materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego,

2) badaƒ i testów, które b´dà prowadzone  po proce-
sie produkcji,

3) Êrodków monitorowania skutecznoÊci dzia∏ania
systemu, 

4) przeprowadzonych kontroli jakoÊci — sprawozdaƒ
z kontroli oraz wyników badaƒ i kalibrowania, ra-
porty dotyczàce kwalifikacji zaanga˝owanego per-
sonelu.

3. Przepis art. 54 stosuje si´ odpowiednio do oceny
systemu jakoÊci kontroli.

4. Przepisy art. 55 stosuje si´ odpowiednio do obo-
wiàzków producenta wynikajàcych z zatwierdzonego
systemu jakoÊci kontroli.

5. Przepis art. 56 stosuje si´ odpowiednio do nad-
zoru sprawowanego przez jednostk´ notyfikowanà
nad systemem jakoÊci kontroli.

Art. 59. 1. Sprawdzenie wyrobu, o którym mowa
w art. 46 pkt 1 lit. d), jest procedurà, przez którà produ-
cent lub jego upowa˝niony przedstawiciel sprawdza
i zaÊwiadcza, ˝e materia∏y wybuchowe przeznaczone
do u˝ytku cywilnego sà zgodne z typem opisanym
w Êwiadectwie badaƒ typu WE i spe∏niajà odpowiednie
wymagania okreÊlone w ustawie. 

2. Producent jest obowiàzany do:

1) zapewnienia wszelkich koniecznych Êrodków
w procesie produkcji, aby proces ten zapewnia∏
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zgodnoÊç materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego z typem opisanym
w Êwiadectwie badania typu WE oraz z wymaga-
niami okreÊlonymi w ustawie, a tak˝e 

2) umieszczania oznakowania CE na ka˝dym z tych
materia∏ów i sporzàdzania deklaracji zgodnoÊci. 

3. Podczas sprawdzania materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego jednostka
notyfikowana przeprowadza odpowiednie badania
i testy, w celu potwierdzenia  zgodnoÊci tych materia-
∏ów z wymaganiami okreÊlonymi w ustawie, stosujàc
metody, o których mowa w ust. 4. Producent lub je-
go upowa˝niony przedstawiciel jest obowiàzany do
przechowywania kopii deklaracji zgodnoÊci przez
okres co najmniej 10 lat od daty produkcji ostatniego
wyrobu.

4. Sprawdzanie materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego przez ich badanie i te-
stowanie jest procedurà, zgodnie z którà:

1) materia∏y te poddaje si´ indywidualnie badaniom
oraz testom ustalonym w odpowiednich normach,
o których mowa w art. 45, lub innym testom, celem
sprawdzenia ich zgodnoÊci z odpowiednim typem
i wymaganiami okreÊlonymi w ustawie,

2) jednostka notyfikowana zamieszcza lub powoduje
zamieszczenie swojego symbolu identyfikacyjne-
go na ka˝dym zatwierdzonym materiale wybucho-
wym przeznaczonym do u˝ytku cywilnego i sporzà-
dza pisemny certyfikat zgodnoÊci na podstawie
przeprowadzonych testów,

3) producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
jest obowiàzany do udost´pnienia, na ka˝de ˝àda-
nie, certyfikatu zgodnoÊci wystawionego przez jed-
nostk´ notyfikowanà.

Art. 60. 1. Sprawdzanie jednostkowe jest procedu-
rà, przez którà producent sprawdza i zaÊwiadcza, ˝e
materia∏y wybuchowe przeznaczone do u˝ytku cywil-
nego, dla których zosta∏ wydany certyfikat zgodnoÊci,
sà zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreÊlonymi
w ustawie. Producent umieszcza oznakowanie CE na
tym materiale i sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci.

2. Jednostka notyfikowana bada materia∏ wybu-
chowy przeznaczony do u˝ytku cywilnego i przeprowa-
dza badania okreÊlone w normach, o których mowa
w art. 45, lub inne badania, celem potwierdzenia jego
zgodnoÊci z odpowiednimi wymaganiami okreÊlonymi
w ustawie. 

3. Na podstawie pozytywnych wyników badaƒ,
o których mowa w ust. 2, jednostka notyfikowana za-
mieszcza lub powoduje zamieszczenie swojego sym-
bolu identyfikacyjnego na dopuszczonym do obrotu
materiale wybuchowym przeznaczonym do u˝ytku cy-
wilnego i sporzàdza deklaracj´ zgodnoÊci.

4. Sporzàdzona przez producenta dokumentacja
techniczna powinna umo˝liwiaç dokonanie oceny
zgodnoÊci materia∏u wybuchowego przeznaczonego
do u˝ytku cywilnego z wymaganiami okreÊlonymi

w ustawie oraz powinna u∏atwiaç zrozumienie kon-
strukcji, metod produkcji i sposobu funkcjonowania te-
go materia∏u. 

5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4, powinna
zawieraç: 

1) ogólny opis typu,

2) projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz sche-
maty cz´Êci, podzespo∏ów, obwodów,

3) opisy i objaÊnienia konieczne do zrozumienia ry-
sunków technicznych, schematów oraz dzia∏ania
materia∏u wybuchowego przeznaczonego do u˝yt-
ku cywilnego lub systemu zabezpieczajàcego,

4) wykaz norm, o których mowa w art. 45, zastosowa-
nych w ca∏oÊci lub cz´Êciowo, oraz opisy rozwiàzaƒ
przyj´tych w celu spe∏nienia zasadniczych wyma-
gaƒ okreÊlonych w ustawie, je˝eli normy nie zosta-
∏y zastosowane,

5) wyniki wykonanych obliczeƒ konstrukcyjnych,
przeprowadzonych badaƒ,

6) sprawozdania z badaƒ i testów.

Art. 61. 1. Oznakowanie CE powinno byç umiesz-
czone na materia∏ach wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego w sposób widoczny, czytelny
i trwa∏y lub, je˝eli jest to niemo˝liwe, na przymocowa-
nej do nich tabliczce znamionowej albo, je˝eli metody
te nie sà mo˝liwe do zastosowania, na opakowaniu. Ta-
bliczka znamionowa powinna byç tak zaprojektowana,
aby nie by∏o mo˝liwe jej ponowne u˝ycie. 

2. Zabrania si´ umieszczania na materia∏ach wybu-
chowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego napi-
sów, które sà podobne do oznakowania CE i mogà
wprowadzaç w b∏àd. Wszelkie inne oznaczenia mogà
byç umieszczane na tych materia∏ach pod warunkiem,
˝e nie ograniczà one widocznoÊci i czytelnoÊci tego
oznakowania. 

3. Je˝eli w wyniku czynnoÊci kontrolnych, przepro-
wadzanych na podstawie odr´bnych przepisów, zosta-
nie stwierdzone, ˝e oznakowanie CE niew∏aÊciwie
umieszczono, producent, jego upowa˝niony przedsta-
wiciel albo osoba odpowiedzialna za wprowadzenie
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego do obrotu sà obowiàzane do przywrócenia
tych materia∏ów do stanu zgodnego z przepisami usta-
wy.

Art. 62. 1. Je˝eli w wyniku czynnoÊci kontrolnych,
o których mowa w art. 61 ust. 3, zostanie stwierdzone,
˝e materia∏ wybuchowy przeznaczony do u˝ytku cywil-
nego oznakowany CE i u˝ywany zgodnie z przeznacze-
niem mo˝e nara˝aç na niebezpieczeƒstwo, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e, w drodze decy-
zji administracyjnej, nakazaç wycofanie tych materia-
∏ów z obrotu, zakazaç wprowadzania ich do obrotu lub
ograniczyç ich przemieszczanie, informujàc niezw∏ocz-
nie o tym Komisj´ Europejskà, wraz z podaniem przy-
czyny podj´tej decyzji, a w szczególnoÊci wskazujàc,
czy niezgodnoÊç jest spowodowana: 

1) niespe∏nieniem zasadniczych wymagaƒ,
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2) niew∏aÊciwym zastosowaniem norm, o których
mowa w art. 45, lub

3) wadliwoÊcià stosowanych norm, o których mowa
w art. 45.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e,
w drodze decyzji administracyjnej, ograniczyç lub za-
broniç wprowadzania do obrotu materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego lub nakazaç
ich wycofanie z obrotu, je˝eli nie zostanà spe∏nione
wymagania, o których mowa w art. 61 ust. 3.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli ozna-
kowanie CE jest umieszczone na materiale wybucho-
wym przeznaczonym do u˝ytku cywilnego, który nie
spe∏nia zasadniczych wymagaƒ. W takim przypadku mi-
nister w∏aÊciwy do spraw gospodarki mo˝e zastosowaç
sankcje, okreÊlone w ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r.
o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie
niektórych ustaw, w stosunku do osoby, która umieÊci-
∏a oznakowanie na tym materiale wybuchowym.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki informuje niezw∏ocznie
Komisj´ Europejskà. 

Rozdzia∏ 6

Przepisy karne

Art. 63. Kto dokonuje przemieszczenia materia∏ów
wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
albo amunicji bez wymaganej zgody, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do
lat 3. 

Art. 64. W razie skazania za przest´pstwo, o którym
mowa  w art. 63, sàd orzeka przepadek materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego,
amunicji, a tak˝e innych przedmiotów, które s∏u˝y∏y lub
by∏y przeznaczone do pope∏nienia przest´pstwa albo
pochodzàcych bezpoÊrednio z przest´pstwa, chocia˝-
by nie stanowi∏y one w∏asnoÊci sprawcy.

Art. 65. 1. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowa-
dzenie kontroli przez uprawnione organy w zakresie
przechowywania, posiadania, u˝ywania lub przemiesz-
czania materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego, 

podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone
w ust. 1 nast´puje na podstawie przepisów Kodeksu
post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 7

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 66. Pozwolenia na nabywanie i przechowywa-
nie materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego uzyskane na podstawie dotychczaso-
wych przepisów oraz zezwolenia na nabywanie i prze-
chowywanie Êrodków strza∏owych wydane na podsta-
wie przepisów Prawa geologicznego i górniczego za-

chowujà wa˝noÊç przez okres 12 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy.

Art. 67. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 6 w pkt 12 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:
„13) Êrodkami strza∏owymi sà materia∏y wybucho-

we w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materia∏ach wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117,
poz. 1007).”;

2) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w po-

rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:
1) szczegó∏owe zasady przechowywania i u˝y-

wania Êrodków strza∏owych w zak∏adach
górniczych,

2) szczegó∏owe zasady przechowywania i u˝y-
wania sprz´tu strza∏owego w zak∏adach gór-
niczych 

— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia bezpie-
czeƒstwa powszechnego i bezpieczeƒstwa pra-
cowników zatrudnionych przy przechowywa-
niu lub u˝ywaniu Êrodków strza∏owych i sprz´-
tu strza∏owego w poszczególnych rodzajach za-
k∏adów górniczych oraz przy wykonywaniu ro-
bót górniczych.”;

3) w art. 109:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organy nadzoru górniczego wydajà, w dro-
dze decyzji administracyjnej:
1) zezwolenia na oddanie do ruchu w zak∏a-

dzie górniczym obiektów, maszyn i urzà-
dzeƒ, okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 78 ust. 1,

2) pozwolenia na u˝ywanie Êrodków strza∏o-
wych w zak∏adach górniczych, 

3) zezwolenia na przechowywanie i u˝ywa-
nie sprz´tu strza∏owego w zak∏adach gór-
niczych.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Organy w∏aÊciwe w sprawach wydawania

pozwoleƒ na nabywanie i przechowywanie
Êrodków strza∏owych w zak∏adach górni-
czych okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007).”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisy ust. 1—2a stosuje si´ odpowiednio

do:
1) bezzbiornikowego magazynowania sub-

stancji oraz sk∏adowania odpadów w gó-
rotworze, w tym w podziemnych wyrobi-
skach górniczych,

2) wykonywania robót geologicznych.”
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Art. 68. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni
i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) przemieszczania amunicji przez przedsi´bior-

ców oraz przedsi´biorców zagranicznych, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r.
o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007).”;

2) w art. 11 w pkt 7 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ prze-
cinkiem oraz dodaje pkt 8 w brzmieniu:
„8) u˝ywania broni sygna∏owej do celów wzywa-

nia pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych
oraz w trakcie imprez sportowych.”;

3) po art. 44 dodaje si´ art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. Zasady przemieszczania amunicji przez

granice wewn´trzne paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej oraz paƒstw sto-
warzyszonych, przez przedsi´biorc´ oraz
przedsi´biorc´ zagranicznego, okreÊlajà
przepisy ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. o materia∏ach wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego
(Dz. U. Nr 117, poz. 1007).”

Art. 69. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679
i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1

w lit. a) skreÊla si´ wyrazy „z wy∏àczeniem amunicji,
o której mowa w pkt 3,”.

Art. 70. Tracà moc art. 19 i art. 24—26, a tak˝e
art. 27, 28 i 32—35 w cz´Êci dotyczàcej materia∏ów wy-
buchowych ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni,
amunicji i materia∏ach wybuchowych (Dz. U. Nr 6,
poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 88,
poz. 554 i Nr 114, poz. 740, z 1999 r. Nr 53, poz. 549 oraz
z 2001 r. Nr 67, poz. 679).

Art. 71. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej czynnoÊci wykony-
wane przez organy kontroli granicznej i celnej, o których
mowa w art. 30 ust. 1 i 2, nie sà czynnoÊciami z zakresu
kontroli ruchu granicznego albo kontroli celnej.

Art. 72. 1. Przepisy ustawy dotyczàce oznakowania
CE i pos∏ugiwania si´ tym oznakowaniem stosuje si´
od dnia uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏on-
kostwa w Unii Europejskiej, chyba ˝e wczeÊniej sto-
sowna umowa mi´dzynarodowa zezwoli na umiesz-
czanie oznakowania CE na wyrobach produkowanych
przez polskich przedsi´biorców.

2. Przepis ust. 1 nie uchybia mo˝liwoÊci umieszcza-
nia na wyrobach i pos∏ugiwania si´ oznakowaniem CE
na podstawie prawa paƒstw obcych.

Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy rozdzia∏u 3, 4 i 5
wchodzà w ˝ycie od dnia 1 stycznia 2003 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Za∏àcznik do ustawy z dnia 21 czerwca
2002 r. (poz. 1007)

WZÓR  OZNAKOWANIA  CE

Oznakowanie CE sk∏ada si´ z liter o poni˝szych kszta∏tach:

Je˝eli oznakowanie CE jest zmniejszane lub powi´kszane, nale˝y zachowaç proporcje podane na rysunku.

Ró˝ne elementy oznakowania CE powinny z zasady mieç t´ samà wysokoÊç, która nie powinna byç mniej-
sza ni˝ 5 mm.


