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2. Rada Ministrów określi szczegółowo uprawnienia Mi
nistra Spraw Wewnętrznych w zakresie, o którym mowa 
w ust. 1. 

Art. 7. Pracownic-y, Straży Przemysłowej korzystają p,od
czas wykonywania czynnosci służbowych z ochrony przewi
dZianej ' dla urzędników w przepisach prawa karnego . . 

Art 8. Ustanawia si.ę następujące kolejne stanowiska 
służbowe Straży Przemysłowej: 

młodszy wartownik, 
wartownik, 
starszy wartownik, 
dowódca warty, 
zastępca komendanta Straży Przemysłowej, 
komendant Straży Przemysłowej. 

Art. 9. Do praco\y:ników zatrudnionych na stanowiskach, 
o- których mowa w aut. 8, stosuje się przepisy' prawa pracy 
obowiązujące w zakładach pracy ze zmianami wynikającymi 
z przepisów niniejszej ustawy oraz z p'fzepisów wydanych na 
jej podstawie. . 

Art. 10. \ Rada Ministrów okr.eśfi kwalifikacje wymagane 
do zatrudńienia na poszczególnych stanowiskach służbowych 
Straży Przemysł'owej, umundurowanie i oznaki stanowisk 
służbowych, .zasady i normy umundurowani a oraz czasokre~y 
jego używa'lności. 

. Art. 11. 1. Pracownikom Straży Przemys!<;>wej odzna
czającym się sumienną i ofiarną służbą oraz osiągnięciami 

w szkóleniu udziela się wyróżnień. 

2. Ustala się następujące wyróżnienia: pochwała, nagro
da pieniężna, nagroda rzeczowa. 

Art. 12. 1. Pracownicy Straży Przemysłowej po.dleg.ayą 
odpowiedzia'lności dysc"yplinarnej za naruszenie obowiązków 
służbowych. 

2. Ustala się następujące środki dyscyplinarne: upom
nienie, nagana, nagana z ostrzeżeniem oraz n.atychmi,astowe 
rozwiązanie stosunku pracy zgodnie z przepisami- ustawo
dawstwa pracy. 

Art. 13. Wyróżnień udziela oraz środki dyscyplinarne 
stosuje kierownik zakładu pracy lub upoważniona przez nie
go osoba. 

Art. 14. 1. Właściwi ministrowie (kiewwnicy urzędów 
centralnych} bądż prezydi3 wojewódzkich rad' na-rodowych 
(rad narodowych miast wyłączonych z wojewódz·twl w poro
zumieniu z Ministrem Sp'rdw Wewnętrznych wydadzą reguła
miny Straży Przemysłowej, które określą w sZ'czególnośd: 

l! zasady pełnienia służby, 
2j zasady i organizacj~ szkolenia pracowników Straży 

Przemysłowej, 

3) zasady i tryb udzielania wyróżnień oraz stosowania środo., ' 
k.ów dyscyplinarnyCh, 

, 4j ' zasa~y i tryb wydawania 'przepustek. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych ustali wzorcowy , ~e- _," 
gulamin Straży Przemysłowej. " . 

Art. 15. W resorcie żeglugi StrażPrzemyS:łowa' pehiią~a. 
słrużbę w portach handlowych i rybackich nosi nazwę "St'!aż '. 
Portowa", a Straż Prz'emysło.wa w resorcie finćłrisów pełni:ą2:a ,:' 
służbę w bankach i w podleglychim zdkładach nosi mi~w~ ,.' , 
"Straż Bankowa". 

Art. 16. Zainteresowani ministrowie mogą two.rzyć grupy: 
operacyjne. bezpośrednio im podlegle' lub podległe dyrekto-: 
rom zjednoczeń (zarządów) w, celu przeprowadzenia' dOi'aż- " 
nych kon'troli w podległych im zakładach pracy. Czlonkowis .;", 
tych grup w cZ3sie pełnienia obowiązków służbowych korzy:- ~ 
stajil- z uprawnień określonych wart. 4 pkt 1-3. r ",:, 

Art. 17. 1. Przepisy niniejszej ustawy z wyjątkiem art) >'~ , 
ust. 3 ' i art. 6 stosuje się odpowiednio do pDwolanych przez ' 
Ministra Obrony Narodowej ltlb upoważnione przez niegO, 
organy wart cywilnych w je9nostka:::h (obiektach, instytu.'; ~ , 
cjach) wojskowych oraz w przedsiębiorstwach podleg~ych 

Ministrowi Obrony Narodowej. 

2, Regulaminy ,przewidziane wart. 14' w stosunku do 
watt cywilnych, o których mowa w ust. 1, \ wyda' Minisler '-, 
Ol;rQny Narodowej, I 

i. _' 

Art. 18. 1. Niniejsza ustawa nie narusza przepis@~v\ 
'o ~traży Łączności, Straży Leśnej oraz o organach ochrony 
kolei. 

2. Rada Ministrów określi uprawnienia Ministra Spraw , 
Wewnętrznych w stosunku do organów wymienionych >-; 
w , ust. 1. _ 

.Art. 19. Traci mot ustawa' z dnia 9 kwietnia 1936 ,r . . 
o użyciu broni przez wartowników cywilnych, ' będących P1)(l',: , 

" nadzorem Ministerstwa Spraw Wojskowych (Dz. U. Nr 28,.
poz. 221), oraz art. 5 dekretu z dnia. 2 luteg,o 1955" r . .o tere ... ;v 

nowych organach administracji ,morskiej (D~ U. Nr , _ 6~ 

poz. 35). 

Art. 20. Dr ćzasu wydania pr1.episów wykonil.wc~ycb ;!la,: < 
podstawie niniejszej ustawy zachowują moc przepisy , dO'tl~?: c~. 
czasowe. 

, 
Art. 2ł. Ustawa wchodzi w życie po upływie trz'ech mi-ę- ' ,l{ 

sięcy od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekreta'ez Rady Państwa' : J. Horodecki 

43 
USTAWA 

z dnia 31 stycznia 1961 r. 

o bJoni, amunicii maleriała-ch . ~ybticbowy('h. 

Rozd'l:iał I. 

Przepisy ogóbte. 

Art. 1. 1. Ilekroć w n iniejszej ustawie jest mowa () hroni , 
bez bliższego. określeni a, należy przez to rozumieć bmń palną 
krótką oraz broń myśliWSką. i sportową. 

2. Ilekroć w ninrejszej ustawie jest 'mowa o amunicji 
bez bliższego ok reślen; a, należy przez to rozumieć amuni'tję 
do ~r')ni palnej krótkiej o-ra'Lmyśliwskiej i sportowej. 

Ił 

3, Gotowe lub obrobione istotne części broni lub amu- " 
nicji uważa się za oro11 lub amunicję . 

,., - -- '~J. 

4. Minister So-raw Wewn~trznych w porozumieniu 7.' ~H/ .. ~ 
nistH"m Obrony Nawdowej określi w drQdzerozpon:ą-dzeni~, .' 
co należy uważac .za istotne części broni lub amunicji. " "'1. 

Art. 2. 1. Osobie fizycznej, której wydallo- pozwolenie !'Ia;."," 
hrcń paln>ą krótką,' może być przydzielona dó użytku . brón" .~
st:lOowiąca własność Państwa oraz amunicj.a do ' tej hrotii.~ 
Zasady ' o.dpłatności, za używaru.eteJ broni ustali Minls.t~-'<" 
Spraw vVewnętrznych w P'Om4umieni~ z Minislre~ FinaIlS?,w,. 
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Dz~e'nnik Ustaw Nr 6 - 6~ , ~ Poz. 4"3 

2 O s,oba fizyczna, której przydzielono do użytku broń 
- palną krótką (ust. 1 ), ponosi odpowiedzialność materialną za 

jej uszkodzenie lub utratę. 
Art. 3. Materialallli wybuchowymi w rozumieniu n-iniej

,szej ustawy. są ciała stałe. ciekłe lub gazowe, które pod dzia
ł.iłniem bodżców fizycznych lub chemicznych zdolne są do 

: ,'przemiany wybuchowej , a w wyniku jej do niszczycielskiego 
, ::9ddz.i aływania na otoczenie. 

R o z d z i a ł II. 

Posład<łnie oraz pozbywanie broni l amunicji. 

Arl. (; t. Broń wolno posiadać tylko na podstawie 
~ . . pozwolenia wydanego przez organy Milicji Obywatelskiej. 
," Pozwolenie na broń ' uprawnia do nabycia. posiadańi-a i no
. 'nenia tylko broni określonej w pozwoleniu. 

,. 2. Pozwolenie na broń może zaw i erać zakaz noszen ia 
f 'broni , ną. którą zosta ło wydane pozwolenie i uprawnić tylko 

,,,-dó posiadania i przechowywania danej broni w pomieszcze
.' niach oznaczonych w pozwoleniu. 

3. Pozwolenie na broń żołnierzom wydają właściwe 
_' 'Organy wo~skowe. 
. ·c·. 4. P.l'Zepisy usl. 1 i 3 nie maj ą zac;Łosowania: 

l) do osób wchodzących w skł ad S i ł Zbliojnych. o ile chodzi 
'.· 0 broi! należącą do ich p rzepisowego uzbrojenia, 

l:'~~) d'G osób, które z tytułu swego charakteru służbowego 
i zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi uprawnione 

' są do posiadania określoneg{) rodzaju broni, o ile chodzi 
o taką broń, 

. 3) do osób uzywających broni palnej w celach sportowych 
i ćw iczenia w strzelaniu w dozwolonych przLZ ' {)rgany 
adm ini stracj i państwowej strze)nicach, lecz tylko o i1~ 

chodzi o posiadanie broni ' w obrębie strzelnicy. • 

5. Wolno' posiadać bez pozwolenia ' wszelkiego rodzaju 
broń palną . wytworzoną przed rokiem 1850. 

. " 6 . M inister Spraw Wewnętrznych może określić w dro-
" dze rozporządzenia inne kategorie osób niż wymienione 

'w ust. 4, które mogą posiadać broń bez p(łZwolenia wydanego . 
przez organy Milicj i Obywatelskiej. jak również inne ro<lzaje 
b 'rOJli niż wymienione w usL 5, które można posiadać bez 

,.I.takj1'('fO pozwolenia. 

Art. 5. l , Organy M ilicji Obywatelskiej wydają ' pozwo
. lenia na broń. jeżeli okoliczności faktyczne, na które powo
' łuje si~ osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, uzasad
I njaJą wydanie tak iego pozwolenia , 

.. 2, Organ MUi cji Obywatelskiej wydający pozwolenie 
na ·broń może sprawdzić, czy osoba ubiegająca sit: o pozwo
Jenie jest obznajmiona z przepisami dotyczącymi obchodzenia 
Slę zdaną bronią. 

. 3,' Minister Spraw Wewnętrznych określi w droqze roz
.. poIl'ądzenia organy Milicji Obywatelskiej, właściwe do wy

dawlmia pozwoleń na. bron oraz wzory pozwoleń na broń . 
4. Minister Obrony Narodowej urequluje sprawy, o któ

.rych mowa w ust. 3, w stosunku do żolnierzy. 
-•. ,- Art. 6. L Dla osób przybywających z zagraaicy za- . 

, świa'llczenie właŚCiwego \ urzędu konsu'Jarnego Polskiej Rze- , 
• cilYPcspolitej Ludowej z'astępuje tymczasowo pozwolenie na 
.. bIoń. 

;"- 2. Osoby, o których mowd w ust. l, obowiązane są 
',r ·w ,dągu 14 dni od dnia przekroczenia granicy pilństwowej 
.' z.ł'ożył: wniosek o pozwolenie na broń, a w razie niezłożenia . 
, :wniosku w tym terminie lub n i.eotrzymania pozwoleriia, zbyć 
,.:posiadaną broń w sposób zgodny z przepisami niniejszej 
? ~iiłWY. . . . 

,0'-': ;:Arl. 7. l. Pozwolenie na broń nie może być wydane: 
i} >osobom małoletnim ~do lat 18), . 
~) "chorympsychkznie, 

3) osobom znanym jako narkomani lub nałogowi alkoholicy. 
ot) osobom nie posiadającym stałego mieJsca zamieszkani-a 

lub ustalonego żródła Jtrzymania. 
. 5) osobom, co uo który~h istnieje obawa, że użyją broni 

w celach sprzecznych z . interesem bezpieczeństwa Pań-
stwa lub porządku publicznego. . 
2. Na wniosek rodziców lub tego z nich, któremu wy; 

łącznie służy władza rodz<icielska, albo , na wniosek opiekuna 
pozwolenie może być wydane małoletniemu powyżej 16 lat, 
jednJ.kże tylko na broń sportową, 

Art. 8. ' Organ Milicji Obywatelskiej wydający pozwole
nie na broń może zaniechać faktycznego i prawnego uzasad~ 
nienia decyzji odmownej, jeie1i uzna, że wymaga tego intere5 
bezp : eczeństwa Państwa lub porządek publiczny. 

Art. 9. , 1. Pozwolenie na broń ważne jest na obszarze 
całego Państwa , 

'2. Pozwolenie na broń uprawnia osobę, której zostało 

wydane,. do posiadania amunicji do tej broni. 
. ArL 10. Osoba posiadająca pozwolenie na broń obowią

zana jest w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić 
o tym na pismie organ Milicji Obyw atelskiej , który wydał 
pozwolenie, najpóżniej w ciągu 14 dni od dnia zmiany mie j
sc a zamieszkani'a. jak również w tymże terminie przeds,tawić 
właściwemu według je j nowego miejsca zamiesz)cania orga- ' 
nowi Milicji Obywatelskiej odpis powyższego zawiadon-iien ia 
wraz z pozwoleniem na broń. w celu dokonania jego prze-
rejes trowania . 

Art. 11. 1. Organ Milicji . Obywatelskiej , który wydał 
pozwolenie na broń, może cofnąć pozwolenie w każdym cza
sie, jeżeli odpadły okoliczności faktyczne uzasadniające wy
danie pozwolenia. Organ . ten I powinien to uczynić, sko ro 
ujawnione zostanie. że ·osoba. której pozwolenie wydano, 
należy do jednej z kategorii osób_ wymieniony'ch wart. 7 
ust. 1, 

2. VV przypadku gdy zwłoka grozi niebezpieczeństwem. 

każdy organ Milicji Obywatelskiej może odebrać pozwolenie 
i przejąć broń do depozytu , zawiadamiając o tym bezzwłocz

nie organ Milicji Obywatelskiej, który wydał pozwolenie. 
Art. 12. 1. O soby. którym cofnięto pozwolenie na broń, 

obowiązane są zbyć tę broń oraz amunicję do niej w terminie 
'zakreślonym przez organ · Milicji Obywatelskiej, który wydał 
pozwolenie. 

2. Przepisy usl. 1 stosuje się także do broni j amunicji, 
która po osobie zmarłej lub zaginionej przeszła w posiadanie 
osoby, która nie uzyskała pozwoleni'a na broń. 

3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia za
sady i lIł tryb zbycia broni . i . amunicji, o której m'Owa 
w ust. f i 2. 

Art. 13. 1. Broń myśliwską i sportową oraz I amunicję do 
niej można odstępować do czasowego użytku jedynie osobom 
posiadającym ważne pozwolenie na tego rodzaju broń . 

2 , Broń i amunicja n ie mogą być oddawane w zastaw. 
3. W przypadku utraty broni należy o tym zawiadomić 

bezzwłoczn i e najbliższy organ Milicji Obywatelsk :ej-; W za-
wiadomieniu , należy wskazać organ Milicji Obywatelskiej" 
który wydał' pozwolenie na utraconą broń . 

Art. 14. 1. Urzędóm. instytucjom. zakładom i przedsię
b iorstwom, którym broń jest n iezbędnie -potrzebna dla ochro
ny ich m ienia lub bezpieczeństwa życia ich · pracowników; 
jak rownież sz,kołom,-organizacjom, sportowym, prżysposo
bienia wojskowego i innym dla celów ćwiczenia w strzelaniu 
mogą być wydawane pozwolenia . 'na broń na okaziciela, 
tj . świadectwa broni, na broń w~zelkiego rodzaju i kalibru. 
Broń tę przydzielają ' do użytku organy Milicji Obywatelskiej 
łub organy wojskowe, okreslone odrębnymi prz-episami. 

2. Właściwi ministrowi'e w porozumi'eniu z Ministrem 
S.praw Wewnętrznych wydadzą dla podległych i.m lub przez 
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nic.h . nadzorowanych jednostek, o ~tórych m_o.w~ "·W.: llSl. ,-,:'l" Art. ;!".. L·" Broń w.olno ~. p.rz·8'woz~·ć ,".pubHeznymi środ.k.a' O-l.i · ',' I 
_przepisy o posladanlU,użyWdfilU, ewidencjonowdnlu . i pr-le-. . :: .. prze.wozowymi jedyąie w. stanie -menabitym. 'JeLeli wzgledy :.-, . 
. ~ilQwywaniu broni znajdującej się w dyspozycji powyższych . służbowe wymagają, aby broń · była nabita, należy · ją· za
jednostek, łvllnister Spraw Wewnętrznych zaś na wniosek · bezpieczyć. 
zarządów g~ównych organizacji-- społecznych, ,o których mowa 2 . . Amunicję i, .... ólnó przewoZlc publicznymi środIF!lli .. 
w u~t. l, wyda przepisy w tym zakresie dla. powyższych przewozowymiprzyiachowarriu 'nieibędnych - środków bei~ 
orgal1izacji .społecznych. . jJieczeństwa. ., -
, 3. Organy Milicji Obywatelsk\ej uprawnione są do kon- 3 Przesyłimic ' btorii' i arrtunicji pOcztą jest zakazane. ' 
trolowania przestrzegania przepisów, o których mowa 

Art. 22. L Do broni pi.lincj typu wojskowego i amunicji w ust. 2. 
Art. 15. 1. Jeżeli interes bezpieczeń'stwa Państwa lub do ńiej - innej niż bron polna· krótka - stosuje się oclpo~ 

porządek publiczny tego wymagają, Mmister Spraw We- . . wiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące broni palnej 
krótkieJ' i · amunicJ'i do nieJ'. . wnt;trznych może na całym terenie Państwa lub na jego 

częśCi zarządzić zdeponowanie wszelkiej lub niektórychro, 2. Za broń typu wojskowego uwazać nalezy broń na~la-
dZi1jów posiadanej · broni w określonych przez siebie miej- jąCq się do używania przez WOjsko dla celów służbowyc.h: 
scach i terminach. Minister Spraw Wewnętrz.nych może także 3. VI/ywóz broni, o której mowa . w ust. l, Z:I granicę 
w takich przypadkilCh zakazać czasowo noszenia wszelkiej .. wymaga pozwolenia Ministi-a Obron-y Narodowej luh organu 
broni lub niektórych jej rodzajów. 

2 . . Przepis ust. 1 nie dotyczy żołnierzy, którym poz~ole
nie na oroń. wydały właściwe organy wojskowe. 

Art. 16. 1. W r~zie stwierdzenia, że broń, która -przejęta 
została przez organy Milicji Obywatelskiej do depozytu, nie 
naddje się do dalszego użytku, organ Milicji Obywatelskiej, 
który wydał pozwolenie na daną bron, zarżądzi ~ komisyjne 
zbadanie jej stanu technicznego w celu pOdjęcia decyzji co 
do' przekazania te] broni na złom. 

• . 2. Minister Spraw Wewnętrznych określi zasady i tryb 
posti;powania w sprawach, o których mowa w ust. 1. 

R o z d z i a ł III. 

HaRdei bronią oraz amunicją do niej przez przedsiębiorstwa 
uspołecznione. 

Art. 17. 1. Handel bronią oraz amunicją do niej mogą 
prowadzić przedsiębiorstwa ' uspołecznione na podstawie 
pozwolenia Ministra Handlu Wewnętrznego, wydanego w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

2. Minister Handlu Wewnętrznego określi w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych sposób' magazy

"'nowania i eWidencjonowania broni i amunieji w przedsię
biors,twach, o których mowa w ust. 1. 

Art. 18. Przedsiębiorstwa handlu bronią podlegają nlIdzo- 
rowi organów Milicji Obywatelskiej: Zakres i spGsób spra
wowania nadzoru określą Ministrowie Handlu Wewnętrznego 
i Spraw .Wewnętrznych w drodze;ozporządzenia. 

Art. 19. 1. Broń oraz amunicję do niej sprzedawać wolno 
tylko osobom posiadającym ważne pozwolenie na broń. 

2. MinistrOwie Handlu W~wnętrznego i SpriPW We
wnętrznych określą w drodze rozporządzenia warunki §'prze
ddżybroni oraz amunicji. 

R o z d z i a ł IV. 

Wywóz, przywóz i przewóz broni i amunicjI. 

przez niego upoważnionego. 

R o z d z i ił ł V. 

Materiały wybuchowe. 

ArL23, Handel m3terialami wybuchowymi wolno pro
.wadzić tylkO: nd'podstawie pozwolf'nia wlaściwegoorganu .· 

elo spraw hahdlu 'Prezydium wojewódzkiej rady . narodowej 
(rady narodowej ml·asta · wyłączonego z województwa), wy-

.. danego w porozumieniu z właściwą wojewódzką kornendił 

Milicji Obywatelskiej (równorZędną). 

Art. 24. I. Nabywanie, przechowywanie i używanie ma-
terialów wybuchowych dla Celów przemysłowych oraz 
eksploatacji rolnej i · leśnej może nastąpić tylko na podstawie 
pozwolenia: 

l) ministra (kierownika urzędu centralnego). któremu podle
ga zakład gospodarki uspołecznionej, 

2) l<ierownika organu administracji . prezydium woj.ew..ód~,: 
kiej rady narodow~j (rady narodowej miasta wyłączPne
go z wojewódzfwa) wyznaczonego przez to prezydium -
w stosunku do pozostałych zakładów położonych na tere
nie jej działania: 
2. Uprawnienia' do wydawania pozwoleń, · ó ktorycil" .. ~ 

mOwa w ust. 1 pkt l, mogą być przekazane .kierownikom 
jednostek organizacyjnych, w stosunku do zakładów, nad 
którymi sprawują bezpośredni nadzór. 

3. Pozwolenie (ust. 1 i 2) wydaje się na nazwisko kie~ 

rownika zakładu (głównego inżyniera, kierownika robót) lub 
osób uprawnionych do ich zastępowania. 

4. Osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską 

lub sportową mogą na podstawie tego pozwolenia nabywać 
proch strzelniczy na warunkac-h określonych w drodze roz
porządzenia przez Ministra Handlu Wewnętrznego w· poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. . 

5. Poza przypadkami objętymi ust. l, 2 i 4 nahywanie, 
przechowywanie i używanie materiałów wybuchowych jest 
zakazane. Jedynie w przypadkach zasługujących na wyjąt-

ATt. 20. 1. Wywóz broni oraz amunicji do niej za gra- kowe uwzględnienie wojewódzk<1 komenda Milicji Obywa~ .. 
nicę wymaga pozwolenia wojewódzkiej komendy Milicji · telskiej (równorzędna) może zezwolić na nabycie i użycie. ' 
Obywatelskiej (równorzędnej) właściwej ze względu na miej- materiałów wybuchowych na warunkach określonych: .. . 
sce zamies:łkania osoby zainteresowilnej. w pozwoleniu. 

I 2. Osobom wojskowym wydają pozwolenie, o któ{ym Art. 25. 1. Właściwi ministrowie (kierownicy urZędfłV#" 
mowa w ust. l, organy wojskowe określone przez Ministra centralnych) określą, każdy w swoim zakresie · óziałani~,t'· 

Obrony Narodowej. w porozumieniu ' z Ministrem Spraw Wewnętrznych warunkI 
I ' 3.Przywói broni oraz amunicji do niej z zagranicy przeładunku, przechowywania i używania materiałów wy-
mOże nas,tąpić zgodnie .z przepisem art. 6. buch owych przez zakłady im podlegle lub przez nich nad-

r- ; 4. Przewóz broni oraz amunicji do niej przez terytorium ZOl'ClWane. 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowęj może nastąpić na podsta" 2. Prezesi zarządów głównych właściwych · central spół~ ./ 
wie zaświadczenia wł<:ściwego urzędu konsularnego Polskiej : dzielnitlregulują, każdy - w swoim zakresie działania, · 

~:.czypospoljtej Ludowej, w U'lgądnieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych sprawy, 
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,0 ,których mowa w ust· 1, co ·do materiafów wybucho wych 
" inabywanych przez zakłady nadzorowa.ne przez centraJ-espól-

dzielni. ' 

3. W a·runki przewozu materiałów wybu chowych w trans
'porcie sa mochodo wym określi M in ister KomunikacJi w po

- rozuinieniu z M inisHanij Spraw V/ewnętrznych, Obro'ny Na-
·· J-i)dowej ora~ Przemysłu Chemicznego . . 

4. Przesyłanie materiałów wybuchowych pocztą jest za-
·katane.' . . 

5. Minist rowie nądzorujący produkcję artykułów wyra
b iiHiych przy "użyc iu mate riałów wybucho wych oraz Prze
wodniczący Kom itetu Drobnej Wytwórczości określą w po
{oźtim i en iu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem 

. Hari8Tli" Wewnętrznego' ~~fUnki mag'azyn(;~a~i~, pfzeł~dl;nku 
., 'óhiz sposób obchodzenia ' się z tymi artykułami. 

Art. 26. 1. Organy Milicji Obp:>' iltelskiej upra~lłiOne są 
· do kontrolowania. przewozu . materialów wybuch0wych pod 
względem zachowania środków bezp i eczeństwa oraz do kon
trolowania składów materiałów wybuchowych co do zgod-

· ności przechowywanYl=n '. '1>' nich·: materiałów wybuchowych 
z prowadzoną ewidencją tych materiałów . 

2 O spostrzeżonych uchybieniach organy Milicji Oby-
· watelskiej powinny bezzwłocznie .zawiadamiać nadrzędny 

.organ dysponfmta ' konł'rolowanyCh materialów wybuchowych. 

. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą materiałów wybuchO
~ych, będących. w dyspozycji wojska . 

R o zd z i a l VI. 

Przepisy karne. 

. Art. 27. 1. Kto bezprawnie wyrabia, posiadil ItJb pezby
wa wiatrówkę lub inną broń . sportową , działającą na zasadzie 

. :- spF~żanego .powietrza . 

~ .::-~ podlega karzeare"Sztu do ' trzech miesięcy rub ~IZYW
. ny do 4.500 zł. 

2. Tej samej karze podlega, kto wykrąc:za .przec iw 'prze
·pis-om ··art. -4 ust. 2, art. 10, art. 13, art. 15 ust. 1. ar!. 2 t 
i a~t.25 ust. 4 orażprżepi~ól~ ' wydilnym na pod~ta wie a~t .32. 
t.;·, .. . · :' , - " . 

. 3 .. W sprawach ,o wvkror7eniil wVlll ipn'one ·w ust. 1 j- 2 
. możno ponadto orzec przepadek broni, amunicji lub materia.
łów wy.buchowych. 

. .( Orzekanie następuje w tryhie przepis6w. o orzecz
nictwie karno-administracyjnym, 'przy czym kolegia karno
administracyjne mogą orzekać karę aresztu . 

. . Aft. 23. 1. Kto bezprawnie pozbywa broń palną lub 
amunicję do takiej broni albo materiały ' wybuchowe lub 
przyJządy wybuchowe 

podlega karze więzienia do lat tn,ech lub aresztu do 
lat trzech. 

2. W razie skazania za przf'~tęp<;two określone w usi. l 
alho skażania lubu~olnienia od kary za przestępstwo obe- . 
ś' lonp wart. 4 dekretu z dn ia 13 cze rwca 1946 r. o przestęp
's"twach szczególn ie I}iebezpiecznvchw ' okresie odbudowy ' 
Faństwa (Dz. U. Nr 30, poz . 192 z póź-niejszymi zmianami) 

I . "noń ', palna, amunICJa, materiały wybuchowe lub przyrZądy 
'wybuchowe podlegają przepadkowi. 

, R o z d z i a ł ' VII . 

Przepisy puejśdowe ł końcowe. 

Art. 29. 1. Dla szefów przedstawicielstw dyplomatycznych 
pallstw ' obcyt:h w Pols'kiejRzeczypospolitej Ludowej oraZ 

· cżłonków personelu dyplomatycznego tych przedstaw i~ielstw 

legityma'cja wydana przez Ministra Spraw ,Zagranicznych, 
stwierdzająca przynależnoś ć' tych osób do korpusu dyplomll~ 
tycznego, zastępuje pozwolenie na . broń. .' 

2 W stosunku dO pożostalych osób'-' należący ch clo per
sonelu przedstawicielstw dyplomatyczn'ych i do csób n~le- ' 
żących do personelu urzędów konsqlarnych panstw obcych 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stosuje się 'p-rzepisy 
art. 4, z tym że podania o wydanie pozwolenia na broń osoby 
te skladają za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. '. . " 

3. Do osób wymienionych Vi ust. l posiadaj,ącycll 'oby; 
wateistw'd ' pan~twa wysyłającego nie mają zas·to~o·~~ni.a ' p~z~; 
pisy art. 20 ust. 1 i :{ " . -. , 

.. Art., ~~.Uprawnien.iaM.injstril . Obrony Naro!jpw.~j, prze
widziane w ·art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 4 i ar·t. 20 ust. 2, plzysł.u- . 
gują w stosunku do zó/nierzy woj'sk w'ewnętrznych ~M'inlstr~- . 
wf Spraw W·ewnętrznych . · . 

. .:. ':, ~ 

Art. 31. Pozwolenia wydane na . podstawie przepisów 
z. dnia 27 pażdzięrnika 1932 ' r. - prawo o broni . . amunicji 
i materiałach wybuchowych .: (Dz. U. Nr 94, poz. , ił07 z póź
niejszymi 'zmianami) zachowują swą , ważność na czas, na jaki 
zostaly wydane. 

Art 32. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu 
z Ministrem Obrony Narodowej może w drodze rozporzą

dzenia rozciągnąć przepisy niniejszej ustawy w całości ·lub 
w części na poszczególne. rOdzaje broni białej, jdk również 
przedmioty i narzędzia oraz istotne składniki materiałów 

W), buchowych, których używanie może zag rażać bezp i eczeń-

stwu publicznęmu . .; . 

Art. 33~" < !';ze'pi.sy niniejs~ej t~sta\ĄJy nie mają za.stos{)yva- " 
nia. do , wyw(lzu, przywozu · oraz przewozu przez terytorium 
Polsk iej Rzeczypospolitej Ludowej broni , amunicji i materia
łÓ'"l! wybuchowyc~ . w c;e lach .handlowych .Iub .przemysłowycll .... 

, przez uprawnione do ' 'tego ' przedsiębiorstwa lub instytucje. 

Art. 34. Urzędy celne, kolejowe i pocztowe oraz ich 
organy obowiązane są zatrzymać każdą przesyłkę zawiefa~. 

. jącą b roli , amunicję ' Iub materiały wyb1,lchowe, przesłaną nie
zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, zawiadamiając o tym 
najbliższy organ Milicji O bywatelskiej. 

Art. 35. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają prze
pi~ów szczególnych o nabywaniu, przechowywaniu i uży
wlln iu mllteriałów wybuchowych w zakładach górniczych 
oraZ przepisów prawa celnego. 

Art. 36. 1. Tracą moc przepisy z dnia 27 października 

U)32 r. - Prawo ó broni, amunicji i materiałach wybucho
~ych (Dz. U. Nr 94, poz. 807 Z póżniejszy~i zmiailamir 

2. Do czasu wydania przepisów wykoriawczy~h przewi
dziilnych w niniejszej ustawie zachowują ' moc prżepisy do
tychczasowe., 

~ - ; 

. Art. 37. Usta wa wchodzi w źycie z dniem ogloszenia~ 

~rzewodniC2:ąc'y' Rady Państwa: . A. Zawadzki 

Sekretarz Rad-y Państwa:' J. Horodecki 


