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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawę  

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. 
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USTAWA 

z dnia 18 czerwca 2009 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 cywilnego1) 

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w za-
kresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyro-
bami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, 
poz. 679, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3:  

a) w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) obiekcie produkcyjnym – należy przez to rozumieć zorganizowaną część 
przedsiębiorstwa, w której są wytwarzane materiały wybuchowe przezna-
czone do użytku cywilnego.”, 

b) w ust. 2 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu: 

„1c) materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego – są to materia-
ły wybuchowe, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. 
o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 
Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.3)),”; 

2) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 

„Art. 23a. 1. Przedsiębiorca wytwarzający materiały wybuchowe przeznaczone  
do użytku cywilnego jest zobowiązany do ich oznaczenia polegają-
cego na zamieszczeniu na nich nazwy producenta, alfanumerycznego 
kodu oraz oznaczenia do odczytu elektronicznego, zwanego dalej  

                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Komisji 2008/43/WE z 

dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania i śledzenia materiałów wybucho-
wych przeznaczonych do użytku cywilnego, zgodnie z dyrektywą Rady 93/15/EWG (Dz. Urz. UE L 94 
z 05.04.2008, str. 8).  

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, 
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. 
Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.  

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, 
poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 
1347.   
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jednoznacznym oznaczeniem”, zgodnie z wymaganiami określo-
nymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 9.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy: 

1) wytworzone materiały wybuchowe są przemieszczane poza ob-
szar Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Han-
dlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym i są oznaczone zgodnie z przepisami kraju przeznacze-
nia; 

2) materiały wybuchowe zostały dostarczone do miejsca zużycia 
bez opakowania i przeznaczone są do bezpośredniego zużycia;  

3) materiały wybuchowe zostały wytworzone w miejscu ich użycia 
i przeznaczone są do zużycia bezpośrednio po wytworzeniu. 

3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, oznacza obiekt produkcyj-
ny trzycyfrowym kodem. 

4. Kod oznaczenia obiektu produkcyjnego nadaje, w drodze decyzji, 
minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek przedsiębiorcy. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi rejestr obiektów 
produkcyjnych. 

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do pro-
wadzenia rejestru oznaczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 9.  

7. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany przecho-
wywać dane zamieszczone w rejestrze oznaczeń przez okres 10 lat, 
licząc od dnia wytworzenia i wprowadzenia do obrotu materiału wy-
buchowego przeznaczonego do użytku cywilnego lub do momentu 
zużycia lub unieszkodliwienia tego materiału, o ile jest znany.    
Obowiązek przechowywania danych nie wygasa mimo zaprzestania 
wykonywania działalności w zakresie wytwarzania materiałów wy-
buchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.  

8. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany przeka-
zać, na żądanie uprawnionych organów i służb państwowych, dane 
dotyczące pochodzenia i lokalizacji każdego z materiałów wybu-
chowych do momentu zużycia lub unieszkodliwienia tego materiału, 
w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9. 

9. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa A-
gencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministra Obrony Narodo-
wej, określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiału 
wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, w tym 
sposób jego oznaczenia, oznaczenia producenta, a także kodu do 
odczytu za pomocą urządzeń elektronicznych, 

2) wzór jednoznacznego oznaczenia, o którym mowa w pkt 1, 
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3) sposób oznaczenia kraju producenta lub przywozu materiału 
wybuchowego na obszar Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospodarczym, 

4) wymagania w zakresie oznaczenia obiektu produkcyjnego oraz 
wzór wniosku o oznaczenie obiektu produkcyjnego, 

5) sposób prowadzenia rejestru oznaczeń oraz zakres informacji, 
gromadzonych w tym rejestrze niezbędnych do identyfikacji 
przedsiębiorcy, który sprawuje nadzór nad materiałami wybu-
chowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego oraz do ustale-
nia lokalizacji tych materiałów, 

6) warunki przechowywania danych zgromadzonych w rejestrze o-
znaczeń dotyczących materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego w sposób zapewniający ochronę przed 
przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem 
danych, 

7) tryb postępowania przy przekazywaniu uprawnionym organom i 
służbom państwowym danych dotyczących materiałów wybu-
chowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

 – biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uży-
wania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywil-
nego, a także zapewnienia możliwości jednoznacznej identyfikacji, 
w tym lokalizacji każdego materiału wybuchowego przeznaczonego 
do użytku cywilnego pozostającego w obrocie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz typ materiału wybuchowego.”; 

3) w art. 24: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Materiały wybuchowe znalezione podczas prowadzenia oczyszczania te-
renu mogą być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, o któ-
rych mowa w ust. 1.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po 
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla pomieszczeń ma-
gazynowych, w tym ich warunki lokalizacyjne i niezbędne zabezpieczenie 
techniczne oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Rozporządzenie powinno uwzględniać zróżnicowanie zagrożeń dla oto-
czenia ze względu na właściwości przechowywanych towarów, w tym   
materiałów wybuchowych znalezionych podczas prowadzenia oczyszcza-
nia terenu.”; 

4) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu: 

„Art. 29a. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie ob-
rotu materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilne-
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go jest zobowiązany do ich oznaczenia oraz oznaczenia obiektu pro-
dukcyjnego.  

2. Przepisy art. 23a stosuje się odpowiednio.”. 

 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 
użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 3 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:  

„18a) oczyszczaniu terenów – należy przez to rozumieć poszukiwanie materiałów 
wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszczenie lub unieszkodliwienie 
znalezionych materiałów wybuchowych na lądzie, wodach śródlądowych i ob-
szarach morskich,”; 

2) w art. 4a: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) jednoznacznego oznaczenia, o którym mowa w art. 23a ust. 1 ustawy z 
dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w za-
kresie 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.5)).”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku gdy: 

1) wytworzone materiały wybuchowe są przemieszczane poza obszar 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa człon-
kowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i są ozna-
czone zgodnie z przepisami kraju przeznaczenia; 

2) materiały wybuchowe zostały dostarczone do miejsca zużycia bez o-
pakowania i przeznaczone są do bezpośredniego zużycia;  

3) materiały wybuchowe zostały wytworzone w miejscu ich użycia i 
przeznaczone są do zużycia bezpośrednio po wytworzeniu.”; 

3) w art. 18: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

                                      
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, 

poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 
1347.   

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, 
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. 
Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.   
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„1) przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu ma-
teriałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz 
podczas oczyszczania terenów, określonych w przepisach wydanych 
na podstawie ust. 1d,”, 

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych 
znalezionych podczas oczyszczania terenów, zgodnie z wymaga-
niami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 
2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia-
łami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo wydanych na pod-
stawie art. 21 ust. 4, 

6) prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, prze-
mieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego lub znalezionych i zniszczonych materiałów 
wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w 
zakresie oczyszczania terenów,”, 

b) ust. 1d otrzymuje brzmienie: 

„1d. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszka-
niowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia prac z u-
życiem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego o-
raz podczas oczyszczania terenów w związku z wykonywaniem działalno-
ści gospodarczej innej niż określona w art. 10 ust. 2 oraz wymagania   
techniczne i organizacyjne dotyczące prowadzenia tych prac, biorąc pod 
uwagę zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, z 
uwzględnieniem zróżnicowania charakteru wykonywanych prac i właści-
wości używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego.”; 

4) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, spo-
sób przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku   
cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów w tymczasowym 
magazynie, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę zapewnienie ochrony 
życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska oraz uwzględniając zróżnicowanie 
zagrożeń dla otoczenia ze względu na właściwości przechowywanych materia-
łów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w 
trakcie oczyszczania terenów.”. 

 

Art. 3. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 
ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 18 ust. 1d i art. 21 ust. 4 ustawy, o której mowa 
w art. 2, zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz 
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art. 18 ust. 1d i art. 21 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym ni-
niejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej 
ustawy. 

 

Art. 4. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 
2 i 4 oraz art. 2 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 5 kwietnia 2012 r.  

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 /-/ Bronisław Komorowski 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


