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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 28 paêdziernika 2002 r.

w sprawie pomieszczeƒ magazynowych i obiektów do przechowywania materia∏ów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia-
∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami
i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 117, poz. 1007) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe wymagania dla pomieszczeƒ magazy-
nowych przeznaczonych do przechowywania wy-
tworzonych materia∏ów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym;

2) wymagania organizacyjne i techniczne w zakresie
przygotowania obiektów, w których b´dà przecho-
wywane materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicja
oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym, przeznaczone do obrotu.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) „za∏àcznik A” — za∏àcznik A „Przepisy dotyczàce
materia∏ów i przedmiotów niebezpiecznych” do
Umowy europejskiej dotyczàcej mi´dzynarodowe-
go przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych (ADR), sporzàdzonej w Genewie dnia 30 wrze-
Ênia 1957 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 287);

2) „klasy” — klasy materia∏ów i przedmiotów niebez-
piecznych wydzielone na podstawie dominujàcego
zagro˝enia, o których mowa w za∏àczniku A;

3) „podklasy” — wydzielone w klasie 1 materia∏ów
niebezpiecznych podklasy materia∏ów wybucho-
wych i wyrobów wype∏nionych materia∏em wybu-
chowym o podobnym zachowaniu si´ opakowania
przy spalaniu, deflagracji lub detonacji, o których
mowa w za∏àczniku A;

4) „grupy zgodnoÊci” — grupy zgodnoÊci materia∏ów
wybuchowych i wyrobów wype∏nionych materia-
∏em wybuchowym, o których mowa w za∏àczni-
ku A;

5) „obiekty magazynowe” — pomieszczenia maga-
zynowe i obiekty, w których sà przechowywane
wytworzone lub przeznaczone do obrotu materia∏y
wybuchowe, broƒ, amunicja oraz wyroby o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym.

§ 3. W zale˝noÊci od stopnia zagro˝enia podczas
magazynowania materia∏ów wybuchowych i wyrobów
wype∏nionych materia∏em wybuchowym oraz w zwiàz-
ku z ich w∏aÊciwoÊciami, stosuje si´ klasyfikacj´ okre-
Êlonà w za∏àczniku A, obejmujàcà:

1) w klasie 1 — materia∏y niebezpieczne, zaklasyfiko-
wane do podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 1.6 materia-
∏ów wybuchowych i wyrobów wype∏nionych mate-
ria∏em wybuchowym;

2) w klasie 3 — roztwory odczulone nitrogliceryny,
o st´˝eniu do 30%;

3) w klasie 4.1 — materia∏y wybuchowe w stanie nie-
wybuchowym, zaklasyfikowane do klasy 4.1;

4) w klasie 9 — przedmioty ratownicze zaklasyfikowa-
ne do klasy 9 materia∏ów niebezpiecznych, je˝eli
zawierajà materia∏y wybuchowe.

§ 4. 1. Obiekty magazynowe, w których przechowu-
je si´ materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicj´ oraz wy-
roby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, po-
winny odpowiadaç wymogom zapewniajàcym ochro-
n´ ˝ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz Êrodowi-
ska naturalnego w szczególnoÊci przez:

1) w∏aÊciwà lokalizacj´, odpowiednià konstrukcj´,
przystosowanie, wyposa˝enie i zabezpieczenie;

2) opracowanie, systematycznà aktualizacj´ i prze-
strzeganie instrukcji technicznych przechowywa-
nia oraz instrukcji bezpieczeƒstwa i higieny pracy;

3) przechowywanie wyrobów:
a) posiadajàcych certyfikaty klasyfikacyjne dla ce-

lów transportowych, je˝eli takie certyfikaty sà
wymagane odr´bnymi przepisami,

b) w∏aÊciwie opakowanych i oznakowanych, sto-
sownie do wymagaƒ okreÊlonych w odr´bnych
przepisach i normach, w ustalonych dla nich ter-
minach wa˝noÊci,

c) wed∏ug poszczególnych rodzajów i typów,
w sposób uporzàdkowany, zapewniajàcy do-
k∏adnà kontrol´ stanu iloÊciowego;

4) zapewnienie bezpoÊredniej ochrony fizycznej
obiektu magazynowego lub odpowiedniego zabez-
pieczenia technicznego, zgodnie z odr´bnymi prze-
pisami;

5) zatrudnianie przeszkolonych pracowników;

6) zapewnienie bezpiecznego transportu wewnàtrzza-
k∏adowego;

7) przestrzeganie zasad bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy wynikajàcych ze stanowiskowych instrukcji bez-
pieczeƒstwa pracy, a tak˝e z instrukcji technicznych
przechowywania materia∏ów wybuchowych, bro-

—————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki
(Dz. U. Nr 97, poz. 867).
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ni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym;

8) utrzymywanie obiektów magazynowych w dobrym
stanie technicznym, czystoÊci i porzàdku;

9) przechowywanie na terenie obiektów magazyno-
wych narz´dzi i wyposa˝enia, wy∏àcznie okreÊlo-
nych instrukcjami technicznymi wyrobów;

10) zabezpieczenie przechowywanych materia∏ów wy-
buchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym przed bodê-
cami, które mog∏yby doprowadziç do ich wybuchu,
zap∏onu lub utraty okreÊlonych parametrów tech-
nicznych;

11) wykonywanie w obiekcie magazynowym prac
zwiàzanych wy∏àcznie z jego przeznaczeniem;

12) uk∏adanie opakowaƒ lub pojemników z wyrobami
w taki sposób, aby nie mog∏y przypadkowo prze-
mieszczaç si´, przewracaç, deformowaç pod wp∏y-
wem nadmiernego ci´˝aru, a tak˝e aby mo˝na by-
∏o nimi ∏atwo manewrowaç zgodnie z potrzebami.

2. Warunki lokalizacji obiektów magazynowych,
w których sà przechowywane materia∏y wybuchowe
i amunicja:

1) zaklasyfikowane do klasy 1 podklasy 1.1 i 1.5 oraz
klas 3 i 4.1, w stosunku do innych obiektów w oto-
czeniu, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) zaklasyfikowane do klasy 1 podklasy 1.2, 1.3, 1.4,
1.6 i klasy 9 materia∏ów niebezpiecznych, w sto-
sunku do innych obiektów w otoczeniu, okreÊla za-
∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Prace remontowe oraz prace zwiàzane z u˝ywa-
niem otwartego ognia lub mogàce doprowadziç do
zap∏onu albo wybuchu przechowywanych materia-
∏ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym prowadzi
si´ po ich usuni´ciu z obiektu magazynowego i uzy-
skaniu pisemnej zgody przedsi´biorcy na podj´cie
tych prac.

4. Urzàdzenia elektryczne, sygnalizacyjne i odgro-
mowe oraz inne instalacje znajdujàce si´ w obiektach
magazynowych poddaje si´ kontroli przed dopuszcze-
niem do eksploatacji, a nast´pnie, co najmniej raz w ro-
ku kontroluje ich stan pod wzgl´dem spe∏nienia wyma-
gaƒ w∏aÊciwej Polskiej Normy, dokumentujàc wyniki
kontroli pisemnym protoko∏em przechowywanym
u przedsi´biorcy.

§ 5. 1. Obiekty magazynowe wraz z przechowywa-
nymi materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà
oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym muszà byç skutecznie zabezpieczone przed kra-
dzie˝à i dost´pem osób nieupowa˝nionych.

2. W obiektach magazynowych, z wyjàtkiem obiek-
tów, o których mowa w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdze-
nia, prowadzi si´ ksià˝k´ ewidencji osób wchodzàcych
do tych obiektów.

3. Wzór ksià˝ki, o której mowa w ust. 2, okreÊla za-
∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 6. Materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicj´ oraz
wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
przechowuje si´ w:

1) magazynach bazowych, obejmujàcych obiekty ma-
gazynowe, w których przechowuje si´ materia∏y
wybuchowe, broƒ, amunicj´ oraz wyroby o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzone
w zak∏adzie wytwórczym lub przeznaczone do ob-
rotu;

2) magazynach podr´cznych, obejmujàcych pomiesz-
czenia przemys∏owe, laboratoryjne, sklepowe,
przysklepowe, rusznikarnie, w których przechowu-
je si´ materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicj´ oraz
wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym wytworzone w zak∏adzie wytwórczym lub
przeznaczone do obrotu w iloÊciach niestwarzajà-
cych istotnego zagro˝enia dla tych obiektów i oto-
czenia;

3) magazynach polowych, zajmujàcych wydzielony
i oznaczony teren.

§ 7. 1. Obiekty magazynowe, o których mowa w § 4
ust. 2, powinny byç wykonane z materia∏ów niepal-
nych lub trudno palnych.

2. Obiekty przeznaczone dla przechowywania ma-
teria∏ów wybuchowych i amunicji zaliczonych do kla-
sy 1 podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oraz klasy 4.1 powinny
byç jednokondygnacyjne.

§ 8. 1. Powierzchnie elementów budowlanych
w obiektach magazynowych, o których mowa w § 4
ust. 2, powinny byç trwa∏e, g∏adkie, bez szpar i p´kni´ç,
aby w przypadku rozszczelnienia opakowania nie stwa-
rzaç miejsc gromadzenia si´ odpadów materia∏ów wy-
buchowych, a tak˝e nie powinny stanowiç êród∏a za-
nieczyszczenia przechowywanych materia∏ów.

2. Pow∏oki Êcian, pod∏óg, sufitów i elementów wy-
posa˝enia obiektów magazynowych, w których prze-
chowywane sà materia∏y wybuchowe i amunicja, po-
winny byç trudno palne; pod∏ogi i elementy wyposa˝e-
nia powinny spe∏niaç wymagania Polskiej Normy w za-
kresie ochrony przed elektrycznoÊcià statycznà.

3. Drzwi ewakuacyjne obiektów magazynowych,
w których sà przechowywane materia∏y wybuchowe
i amunicja, powinny otwieraç si´ na zewnàtrz pomiesz-
czenia i posiadaç zamki rolkowe, dzia∏ajàce w wyniku
pchni´cia, lub rozsuwaç si´ na zewnàtrz. Okna majàce
s∏u˝yç za dodatkowe wyjÊcia awaryjne powinny otwie-
raç si´ na zewnàtrz, a powstajàcy otwór okienny powi-
nien mieç wymiary nie mniejsze ni˝ 0,75 m x 0,75 m.

4. Wymiary wewn´trzne obiektów magazynowych
powinny zapewniaç bezpieczne przemieszczanie opa-
kowanych materia∏ów wybuchowych i amunicji,
uwzgl´dniajàc Êrodki transportu wewnàtrzzak∏adowe-
go.

§ 9. 1. Dla ka˝dego obiektu magazynowego, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 2, prowadzi si´ kart´ kwalifikacyj-
nà.
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2. Sposób prowadzenia karty kwalifikacyjnej okre-
Êla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 10. Obiekty magazynowe eksploatuje si´, je˝eli:

1) jest zapewnione zabezpieczenie przechowywanych
materia∏ów wybuchowych i amunicji przed ogrza-
niem do temperatury powy˝ej 348 K (75°C), chyba
˝e wy˝sza temperatura wynika z instrukcji technicz-
nej ich przechowywania;

2) wokó∏ ka˝dego obiektu jest wyznaczona i oznaczo-
na strefa ochrony, w której nie powinny wystàpiç
lub pojawiaç si´ czynniki zwi´kszajàce ryzyko zaist-
nienia wybuchu lub spalenia przechowywanych
materia∏ów wybuchowych i amunicji;

3) sà wyposa˝one w sprz´t przeciwpo˝arowy oraz in-
stalacje gaÊnicze dostosowane do w∏aÊciwoÊci i za-
gro˝eƒ stwarzanych przez przechowywane mate-
ria∏y wybuchowe i amunicj´, okreÊlony w karcie
kwalifikacyjnej obiektu;

4) zabezpieczajà przechowywane materia∏y wybucho-
we i amunicj´ przed:
a) zachodzeniem w nich niekorzystnych przemian

chemicznych lub fizycznych mogàcych mieç
wp∏yw na ich bezpieczeƒstwo,

b) wodà gruntowà i opadami atmosferycznymi;

5) posiadajà sprawny system wentylacji pomiesz-
czeƒ, okreÊlony w karcie kwalifikacyjnej obiektu;

6) sà chronione przed wy∏adowaniami elektrycznoÊci
atmosferycznej, zgodnie z Polskà Normà, okreÊlo-
nà dla budynków zagro˝onych po˝arem lub wybu-
chem;

7) zainstalowane urzàdzenia i instalacje elektryczne
odpowiadajà wymaganiom Polskiej Normy;

8) sà wyposa˝one w instalacj´ grzewczà, której tem-
peratura elementów i przewodów grzewczych jest
o co najmniej 50°C ni˝sza od temperatury rozk∏a-
du materia∏u wybuchowego, jednak nie wy˝sza
ni˝ 393 K (120°C), je˝eli wyposa˝enie w takà insta-
lacj´ jest konieczne ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci
przechowywanych materia∏ów wybuchowych
i amunicji;

9) wewnàtrz pomieszczenia magazynowego sà za-
mieszczone trwa∏e napisy okreÊlajàce:
a) klasy lub podklasy i grupy zgodnoÊci przechowy-

wanych materia∏ów wybuchowych i amunicji,
b) dopuszczalnà iloÊç przechowywanych wyro-

bów,
c) dopuszczalnà liczb´ pracowników obs∏ugi

w obiekcie magazynowym.

§ 11. 1. W jednym obiekcie magazynowym nie
przechowuje si´ materia∏ów wybuchowych i amunicji,
zaklasyfikowanych w klasie 1 do ró˝nych grup zgodno-
Êci, oraz materia∏ów zaklasyfikowanych do klasy 1
z materia∏ami zaklasyfikowanymi do klasy 3, 4.1 i 9,
z zastrze˝eniem ust. 2—4.

2. Materia∏y wybuchowe i amunicja nale˝àce do
grup zgodnoÊci C, D, E, G i S mogà byç przechowywa-
ne razem.

3. Dopuszcza si´ przechowywanie w tym samym
obiekcie magazynowym materia∏ów wybuchowych za-
klasyfikowanych do grup zgodnoÊci A lub B oraz mate-
ria∏ów wybuchowych zaliczonych do pozosta∏ych grup
zgodnoÊci, pod warunkiem przeznaczenia do przecho-
wywania materia∏ów wybuchowych z grupy zgodnoÊci
A lub B oddzielnego pomieszczenia, zamkni´tego
i skonstruowanego w sposób uniemo˝liwiajàcy prze-
niesienie detonacji z tego pomieszczenia na pozosta∏e
pomieszczenia obiektu magazynowego, z zastrze˝e-
niem ust. 4.

4. W magazynach podr´cznych materia∏y wybu-
chowe z grupy zgodnoÊci A lub B mogà byç przecho-
wywane w tym samym pomieszczeniu magazynowym
z materia∏ami wybuchowymi zaliczonymi do pozosta-
∏ych grup zgodnoÊci, pod warunkiem umieszczenia ich
w metalowej skrzyni lub metalowej szafie, zamkni´-
tych i skonstruowanych w sposób uniemo˝liwiajàcy
przeniesienie detonacji z wn´trza skrzyni lub szafy na
inne materia∏y wybuchowe znajdujàce si´ w pomiesz-
czeniu.

§ 12. W magazynach polowych, w miejscach spe-
cjalnie wydzielonych, zabezpieczonych i podlegajà-
cych ochronie przechowuje si´ broƒ oraz wyroby
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym o rozmia-
rach uniemo˝liwiajàcych ich przechowywanie w za-
mkni´tych obiektach magazynowych.

§ 13. Warunki przechowywania broni oraz wyro-
bów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym po-
winny uwzgl´dniaç wymagania okreÊlone przez ich
producenta.

§ 14. 1. W pomieszczeniu lub wydzielonej cz´Êci po-
mieszczenia, w którym jest prowadzony obrót materia-
∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, nie pro-
wadzi si´ innej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Wymagania dotyczàce lokalizacji, niezb´dnych
warunków technicznych i zabezpieczeƒ przed dost´-
pem osób nieuprawnionych do magazynów podr´cz-
nych, w których jest prowadzona sprzeda˝ broni i amu-
nicji, okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 15. Przedsi´biorcy wykonujàcy dzia∏alnoÊç go-
spodarczà na podstawie koncesji udzielonych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia dostosujà obiek-
ty magazynowe do wymagaƒ okreÊlonych w niniej-
szym rozporzàdzeniu, w terminie 5 lat od dnia jego
wejÊcia w ˝ycie.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 paêdziernika
2002 r. (poz. 1589)

Za∏àcznik nr 1

WARUNKI LOKALIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH, W KTÓRYCH SÑ PRZECHOWYWANE MATERIA¸Y
WYBUCHOWE I AMUNICJA, ZAKLASYFIKOWANE DO KLASY 1 PODKLASY 1.1 i 1.5 ORAZ DO KLAS 3 i 4.1

I. Magazyny bazowe

1. Magazyny bazowe mogà byç lokalizowane wy-
∏àcznie w wolno stojàcych obiektach, w bezpiecznych
odleg∏oÊciach od innych obiektów usytuowanych
w ich otoczeniu.

Minimalnà dopuszczalnà odleg∏oÊcià (Ld) od zagra-
˝ajàcego wybuchem magazynu bazowego w stosunku
do innych obiektów w otoczeniu jest taka odleg∏oÊç,
przy której nadciÊnienie fali uderzeniowej (Pf) powsta-
jàcej przy wybuchu zgromadzonego w magazynie ∏a-
dunku o masie (M) nie przekracza wartoÊci dopuszczal-
nych dla tych obiektów, okreÊlonych liczbowo w ust. 13
w tabeli 1.

2. Minimalne dopuszczalne odleg∏oÊci, o których
mowa w ust. 1, okreÊla si´ z uwzgl´dnieniem:

1) masy netto magazynowanego ∏adunku materia∏ów
wybuchowych i jego zdolnoÊci do generowania fa-
li uderzeniowej;

2) konstrukcji obiektu magazynowego, obecnoÊci lub
braku obwa∏owaƒ;

3) ewentualnych uwarunkowaƒ propagacji fali ude-
rzeniowej wokó∏ obiektu magazynowego;

4) wra˝liwoÊci materia∏ów wybuchowych znajdujà-
cych si´ w zagro˝onym obiekcie, w stosunku do
którego jest wyznaczana bezpieczna odleg∏oÊç;

5) zastosowanych dodatkowych zabezpieczeƒ obiektu
magazynowego i pobliskich obiektów.

3. ZdolnoÊç danego materia∏u wybuchowego do
generowania fali uderzeniowej, o której mowa w ust. 2
pkt 1, okreÊla porównawczo w stosunku do wzorcowe-
go materia∏u wybuchowego (krystalicznego heksoge-
nu) wspó∏czynnik zagro˝enia (RZ).

Wspó∏czynnik RZ wyznacza si´ doÊwiadczalnie
w drodze badaƒ modelowych lub oblicza wed∏ug wzo-
ru:

RZ = 4,71 ⋅ 10–4 ⋅ (Q ⋅ V)0,5

gdzie: Q — ciep∏o wybuchu danego materia∏u wybu-
chowego w kJ/kg,

V — obj´toÊç w∏aÊciwa produktów wybuchu
danego materia∏u wybuchowego
w dm3/kg.

4. Wra˝liwoÊç materia∏u wybuchowego, o której
mowa w ust. 2 pkt 4, okreÊla wspó∏czynnik wra˝liwoÊci
(Rw) obliczany wed∏ug wzoru:

Rw = (RM ⋅ RT)0,5

gdzie: RM — wspó∏czynnik wra˝liwoÊci mechanicznej
danego materia∏u wybuchowego,

RT — wspó∏czynnik wra˝liwoÊci termicznej
danego materia∏u wybuchowego.

5. Wspó∏czynniki RM i RT, o których mowa w ust. 4,
sà wyznaczane wed∏ug wzorów:

1) RM = 0,076 ⋅ (St ⋅ Si)
0,5

gdzie: St — dolna granica wra˝liwoÊci na tarcie
danego materia∏u wybuchowego w N,
oznaczona wed∏ug Polskiej Normy,

Si — dolna granica wra˝liwoÊci na uderzenie
danego materia∏u wybuchowego w J,
oznaczona wed∏ug Polskiej Normy;

2) RT = 39,02 ⋅ log TR/373

gdzie: TR — temperatura rozk∏adu danego mate-
ria∏u wybuchowego w K, oznaczona
wed∏ug Polskiej Normy.

6. Przy obliczaniu wspó∏czynnika Rw zgodnie
z ust. 4 i 5, dodatkowo stosuje si´ nast´pujàce zasa-
dy:

1) je˝eli materia∏ wybuchowy ma wspó∏czynnik wra˝-
liwoÊci mechanicznej (RM) mniejszy lub równy 1,
wspó∏czynnik wra˝liwoÊci oprócz wartoÊci liczbo-
wej otrzymuje znak „M”;

2) je˝eli materia∏ wybuchowy charakteryzuje si´ wra˝-
liwoÊcià na uderzenie wy˝szà od 50 J i jednocze-
Ênie wra˝liwoÊcià na tarcie wy˝szà od 353 N, do ob-
liczenia wspó∏czynnika wra˝liwoÊci mechanicznej
wed∏ug wzoru okreÊlonego w ust. 5 pkt 1 przyjmu-
je si´ wartoÊci Si = 50 J i ST = 353 N;

3) je˝eli materia∏ wybuchowy nie ulega rozk∏adowi
przy ogrzewaniu do temperatury 673 K, do oblicza-
nia wspó∏czynnika wra˝liwoÊci termicznej wed∏ug
wzoru okreÊlonego w ust. 5 pkt 2 przyjmuje si´
wartoÊç TR = 673 K.

7. Równowa˝nik heksogenowy (G) wyra˝ony
w kg wzorcowego heksogenu magazynowanego ∏a-
dunku zdolnego do generowania przy wybuchu fali
uderzeniowej wyznacza si´ doÊwiadczalnie, w dro-
dze badaƒ modelowych, lub okreÊla wed∏ug wzoru:

G = RZ ⋅ M

gdzie: M — masa netto materia∏u wybuchowego za-
wartego w magazynowanym ∏adunku
w kg.
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W przypadku magazynowania w obiekcie kilku ma-
teria∏ów wybuchowych, do obliczeƒ wed∏ug wzoru
okreÊlonego w ust. 8 przyjmuje si´ sum´ równowa˝ni-
ków heksogenowych ich ∏adunków.

8. NadciÊnienie fali uderzeniowej (Pf) w kilopaska-
lach (kPa) jako funkcj´ odleg∏oÊci czo∏a fali (L) od miej-
sca ewentualnego wybuchu oraz równowa˝nika hek-
sogenowego magazynowanego ∏adunku (G) okreÊla
si´ wed∏ug wzoru:

Pf = 980 ⋅ (L ⋅ G–1/3)–1,89

lub wyznacza doÊwiadczalnie w drodze badaƒ modelo-
wych.

9. W przypadku ∏àcznego magazynowania materia-
∏ów wybuchowych zaliczonych do podklasy 1.1 lub 1.5
z innymi materia∏ami wybuchowymi i wyrobami wy-
pe∏nionymi materia∏em wybuchowym, przy wyznacza-
niu minimalnych dopuszczalnych odleg∏oÊci (Ld),
o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia si´ sum´ równo-
wa˝ników heksogenowych magazynowanych ∏adun-
ków.

10. Magazyn, w którym jest przechowywany mate-
ria∏ wybuchowy w stanie niewybuchowym, zaklasyfi-
kowany do klasy 3 lub 4.1 materia∏ów niebezpiecznych,
mo˝e byç traktowany jako niestwarzajàcy zagro˝enia
z tytu∏u generowania fali uderzeniowej, je˝eli spe∏nio-
ne sà nast´pujàce warunki:

1) lokalizacja i konstrukcja magazynu wykluczajà mo˝-
liwoÊç zainicjowania jego zawartoÊci w przypadku

wybuchu w sàsiednich obiektach zawierajàcych ∏a-
dunki materia∏u wybuchowego;

2) w czasie magazynowania przestrzegane sà specjal-
ne warunki bezpieczeƒstwa okreÊlone przez przed-
si´biorc´, uniemo˝liwiajàce wybuch magazynowa-
nego ∏adunku w przypadku po˝aru w obiekcie ma-
gazynowym.

11. Obiekty magazynów bazowych dzieli si´ na:

1) nieobwa∏owane;

2) obwa∏owane.

12. Na równi z obiektami obwa∏owanymi traktuje
si´:

1) obiekty os∏oni´te murami lub innymi os∏onami,
w tym wynikajàcymi z ukszta∏towania terenu, o po-
dobnej skutecznoÊci;

2) obiekty, których elementy konstrukcyjne gwarantu-
jà zlokalizowanie skutków ewentualnego wybuchu
magazynowanego ∏adunku w obr´bie tego obiek-
tu, w tym zabezpieczajà przed przeniesieniem wy-
buchu na materia∏y wybuchowe znajdujàce si´
w sàsiednich pomieszczeniach lub obiektach, je˝e-
li sà os∏oni´te odpowiednimi os∏onami od strony
przegród odcià˝ajàcych.

13. Dopuszczalne wielkoÊci nadciÊnienia fali ude-
rzeniowej (Pf) dla ró˝nych obiektów, w stosunku do
których jest wyznaczana bezpieczna odleg∏oÊç od ma-
gazynu bazowego, okreÊla tabela 1.
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Tabela 1. Dopuszczalne wielkoÊci nadciÊnienia fali uderzeniowej dla ró˝nych obiektów

14. Minimalnà dopuszczalnà odleg∏oÊç w metrach
(Ld) od nieobwa∏owanego obiektu magazynowego do
innych zagro˝onych obiektów okreÊla si´ wed∏ug wzo-
ru:

Ld = 38,25 ⋅ Pf
–0,529 ⋅ G1/3

lub wyznacza doÊwiadczalnie w drodze badaƒ modelo-
wych, uwzgl´dniajàc kryteria okreÊlone w ust. 13 w ta-
beli 1.

15. Minimalnà dopuszczalnà odleg∏oÊç w metrach
(Ld) od obwa∏owanego magazynu do innych zagro˝o-
nych obiektów okreÊla si´ wed∏ug wzorów:

1) przy odleg∏oÊci powy˝ej 10 m do 80 m:

Ld = 14,96 ⋅ Pf
–0,629 ⋅ G0,396,

2) przy odleg∏oÊci powy˝ej 80 m do 500 m:

Ld = 3,693 ⋅ Pf
–1 ⋅ G0,63 + 27,1,

3) przy odleg∏oÊci powy˝ej 500 m wed∏ug wzoru okre-
Êlonego w ust. 14

lub wyznacza doÊwiadczalnie w drodze badaƒ mode-
lowych, uwzgl´dniajàc kryteria okreÊlone w ust. 13
w tabeli 1.

16. Za odleg∏oÊç pomi´dzy magazynami i wskaza-
nymi w ust. 13 w tabeli 1 zagro˝onymi obiektami przyj-
muje si´ najmniejszà odleg∏oÊç pomi´dzy Êcianami
budynków lub pomi´dzy Êcianà magazynu a pobo-
czem drogi.

17. Dla zagro˝onych obiektów wymienionych
w ust. 13 w tabeli 1 w lp. 1—3, w których znajdujà si´
materia∏y wybuchowe o wspó∏czynniku wra˝liwoÊci
(Rw) nie wi´kszym ni˝ 2 lub nie wi´kszym ni˝ 5 ze zna-
kiem „M”, minimalna dopuszczalna odleg∏oÊç od ma-
gazynu stwarzajàcego zagro˝enie wynosi:

1) co najmniej 20 m, je˝eli równowa˝nik heksogeno-
wy magazynowanego ∏adunku (G) wynosi nie
mniej ni˝ 10 kg i nie wi´cej ni˝ 1 000 kg;

2) co najmniej 60 m, je˝eli równowa˝nik heksogeno-
wy magazynowanego ∏adunku (G) wynosi ponad
1 000 kg, lecz nie wi´cej ni˝ 5 000 kg;

3) odleg∏oÊç obliczonà wed∏ug wzorów podanych
w ust. 14 i 15, je˝eli równowa˝nik heksogenowy
magazynowanego ∏adunku (G) wynosi ponad
5 000 kg.

18. W przypadku gdy obiekty wskazane w ust. 13
w tabeli 1 w lp. 1—3 sà obwa∏owane, z uwzgl´dnie-
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niem ust. 12 pkt 1, obliczonà w odniesieniu do tych
obiektów minimalnà dopuszczalnà odleg∏oÊç mo˝na
zmniejszyç o 30%.

19. W przypadku magazynowania materia∏ów wy-
buchowych w wydzielonych pomieszczeniach (komo-
rach) obiektu magazynowego, pomi´dzy którymi nie
mo˝e nastàpiç przeniesienie detonacji, minimalnà do-
puszczalnà odleg∏oÊç oblicza si´ dla pomieszczenia,
w którym znajduje si´ ∏adunek o najwi´kszym równo-
wa˝niku heksogenowym (G).

20. W przypadku gdy w wyniku wybuchu w maga-
zynie bazowym jest mo˝liwe miotanie ci´˝kich od∏am-
ków, minimalna dopuszczalna odleg∏oÊç tego magazy-

nu w stosunku do obiektów wymienionych w tabeli 1
w lp. 1—3 wynosi co najmniej 180 m, w odniesieniu do
obiektów wymienionych w lp. 4 — co najmniej 275 m,
a w odniesieniu do obiektów wymienionych w lp. 5 —
co najmniej 400 m.

II. Magazyny podr´czne

1. W magazynach podr´cznych mogà byç przecho-
wywane materia∏y wybuchowe i wyroby wype∏nione
materia∏em wybuchowym zaklasyfikowane do klasy 1
podklasy 1.1 i 1.5 oraz klasy 3 i 4.1 w iloÊciach netto
nieprzekraczajàcych wielkoÊci podanych w tabeli 2,
z zastrze˝eniem ust. 2.

Tabela 2. IloÊci materia∏ów wybuchowych netto dopuszczone do przechowywania w magazynach podr´cznych

2. W przypadku magazynowania materia∏ów wybu-
chowych w wydzielonych pomieszczeniach lub komo-
rach magazynu podr´cznego, których konstrukcja za-
bezpiecza przed przeniesieniem si´ detonacji pomi´-
dzy tymi pomieszczeniami lub komorami, w magazy-
nie podr´cznym mo˝na przechowywaç nie wi´cej ni˝
czterokrotnoÊç iloÊci wskazanych w tabeli 2.

3. Magazyn podr´czny, o którym mowa w ust. 1,
powinien odpowiadaç nast´pujàcym wymaganiom:

1) musi byç zlokalizowany wy∏àcznie w wydzielonym
pomieszczeniu bez sta∏ej obsady w budynku labo-
ratoryjnym, budynku u˝ytkowanym na cele prze-
mys∏owe lub w odr´bnym obiekcie bez sta∏ej obsa-
dy;

2) elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposa-
˝enie magazynu, jego komór lub poszczególnych
pomieszczeƒ muszà w istotny sposób lokalizowaç
i ograniczaç skutki ewentualnego zap∏onu lub wy-
buchu przechowywanego niebezpiecznego towaru
na otoczenie;

3) musi posiadaç powierzchnie odcià˝ajàce oraz os∏o-
ny przed tymi powierzchniami, ograniczajàce roz-
rzut od∏amków, wyrzut produktów gazowych spa-
lania i oddzia∏ywanie fali uderzeniowej.

4. Magazynów podr´cznych, o których mowa
w ust. 1, nie lokalizuje si´ w budynkach mieszkalnych
oraz w obiektach u˝ytecznoÊci publicznej.
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Za∏àcznik nr 2

WARUNKI LOKALIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH, W KTÓRYCH SÑ PRZECHOWYWANE MATERIA¸Y
WYBUCHOWE I AMUNICJA, ZAKLASYFIKOWANE DO KLASY 1 PODKLASY 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 ORAZ KLASY 9

I. Magazyny bazowe

1. Minimalne dopuszczalne odleg∏oÊci (Ld) od ma-
gazynów bazowych w stosunku do innych obiektów
znajdujàcych si´ w pobli˝u, z zastrze˝eniem ust. 2, wy-

znacza si´ lub oblicza z uwzgl´dnieniem masy netto
materia∏u wybuchowego (G), zawartego w magazyno-
wanych materia∏ach i przedmiotach wybuchowych,
kierujàc si´ kryteriami okreÊlonymi w tabeli 1.

Tabela 1. Kryteria lokalizacji nieobwa∏owanych magazynów bazowych w stosunku do innych obiektów 
wymienionych w tabeli

2. Przy ustalaniu lokalizacji magazynów bazowych
przedmiotów wybuchowych zaklasyfikowanych do
klasy 9 nie jest wymagane wyznaczanie minimalnych
bezpiecznych odleg∏oÊci.

3. W przypadku przechowywania materia∏ów wy-
buchowych w obwa∏owanym magazynie bazowym,
minimalne odleg∏oÊci, wyznaczone stosownie do
ust. 1, mo˝na zmniejszyç o 30%. Je˝eli obiekt zagro˝o-
ny, w stosunku do którego wyznaczana jest bezpieczna
odleg∏oÊç, jest obwa∏owany, os∏oni´ty dodatkowymi

murami lub innymi os∏onami, w tym wynikajàcymi
z ukszta∏towania terenu, obliczonà bezpiecznà odle-
g∏oÊç mo˝na zmniejszyç o 50%.

4. W przypadku magazynowania materia∏ów wybu-
chowych w wydzielonych komorach lub pomieszcze-
niach obiektu magazynowego, pomi´dzy którymi nie
mo˝e nastàpiç przeniesienie detonacji lub spalania,
przy obliczaniu bezpiecznej odleg∏oÊci zgodnie z ust. 1
bierze si´ pod uwag´ to pomieszczenie (komor´), któ-
re wymaga wi´kszej odleg∏oÊci.
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II. Magazyny podr´czne

1. Materia∏y wybuchowe zaliczone do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 mogà byç przechowywane w magazynach
podr´cznych w iloÊci podanej w tabeli 2.

Tabela 2. IloÊci materia∏ów wybuchowych zaklasyfikowanych do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 dopuszczone do
przechowywania w magazynach podr´cznych

2. Magazyny podr´czne, z zastrze˝eniem ust. 3, po-
winny odpowiadaç nast´pujàcym wymaganiom:

1) muszà byç zlokalizowane wy∏àcznie w wydzielo-
nym pomieszczeniu bez sta∏ej obsady w budynku
laboratoryjnym, budynku u˝ytkowanym na cele
przemys∏owe lub w odr´bnym obiekcie bez sta∏ej
obsady;

2) elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposa-
˝enie magazynu muszà w istotny sposób ograni-
czaç skutki ewentualnego zap∏onu lub wybuchu na
otoczenie;

3) muszà posiadaç powierzchnie odcià˝ajàce oraz
os∏ony przed tymi powierzchniami, uniemo˝liwia-
jàce rozrzut od∏amków.

3. Magazyny podr´czne, o których mowa w za∏àcz-
niku nr 5 do rozporzàdzenia, w których jest prowadzo-
na sprzeda˝ broni i amunicji, mogà byç zlokalizowane
w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci handlowej, je˝eli spe∏niajà wy-
magania okreÊlone w tym za∏àczniku.

4. Magazyny podr´czne przedmiotów wybucho-
wych zaklasyfikowanych do klasy 9 mogà byç lokalizo-
wane w wydzielonym pomieszczeniu w budynku u˝yt-
kowanym na cele przemys∏owe lub w odr´bnym obiek-
cie bez sta∏ej obsady.
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR KSIÑ˚KI EWIDENCJI
OSÓB WCHODZÑCYCH DO OBIEKTU MAGAZYNOWEGO

Strona tytu∏owa
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Strona 2 i dalsze strony w miar´ potrzeb

WYKAZ OSÓB UPOWA˚NIONYCH DO WCHODZENIA DO OBIEKTU MAGAZYNOWEGO

—————
1) W przypadku cofni´cia upowa˝nienia do wchodzenia do obiektu magazynowego nale˝y wykreÊliç wiersz dotyczàcy danej

osoby.

Kolejna strona i ewentualne dalsze strony

EWIDENCJA OSÓB WCHODZÑCYCH DO OBIEKTU MAGAZYNOWEGO

—————

2) Odnotowaç w przypadku wejÊcia do obiektu magazynowego osoby niewymienionej w wykazie na stronie 2.
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1. Kart´ kwalifikacyjnà prowadzi si´ dla ka˝dego
obiektu magazynowego zagro˝onego wybuchem lub
spaleniem materia∏u wybuchowego.

2. Kart´ kwalifikacyjnà prowadzi powo∏ywany
przez pracodawc´ zespó∏ specjalistów posiadajàcych
odpowiednie uprawnienia budowlane, kwalifikacje
w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpo˝arowej.

3.  Zatwierdzona przez pracodawc´ karta kwalifika-
cyjna stanowi za∏àcznik do ksià˝ki obiektu budowlanego.

4. W karcie kwalifikacyjnej zamieszcza si´:

1) informacje:
a) identyfikujàce obiekt, w tym jego adres, numer,

nazw´ i przynale˝noÊç do jednostki organizacyj-
nej zak∏adu,

b) o przeznaczeniu obiektu i poszczególnych po-
mieszczeƒ w obiekcie,

c) o zaliczeniu obiektu i jego pomieszczeƒ do kate-
gorii zagro˝eƒ MW1 lub MW2, okreÊlonych
w odr´bnych przepisach,

d) o zaliczeniu obiektu z tytu∏u prognozowanego
zniszczenia w przypadku wybuchu lub spalenia
materia∏u wybuchowego do klas UZ lub MDO,
okreÊlonych w odr´bnych przepisach,

e) o wyst´powaniu w obiekcie lub jego poszczegól-
nych pomieszczeniach zagro˝enia wybuchem
mieszanin substancji palnych z powietrzem oraz
zwiàzanych z tym stref zagro˝eƒ wybuchem, wy-
znaczonych zgodnie z obowiàzujàcymi przepisa-
mi o ochronie przeciwpo˝arowej,

f)  o dopuszczalnej iloÊci przechowywanych mate-
ria∏ów wybuchowych,

g) o dopuszczalnej liczbie osób, które mogà prze-
bywaç w obiekcie, z podzia∏em na pomieszcze-
nia pracy sta∏ej lub dorywczej,

h) o zasi´gu strefy ochrony obiektu, o której mowa
w odr´bnych przepisach, oraz o sposobie jej
oznaczenia w terenie,

i)  o minimalnych dopuszczalnych odleg∏oÊciach,
wyznaczonych wed∏ug zasad okreÊlonych w za-
∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia;

2) schematyczny rysunek obiektu ze wskazaniem
w szczególnoÊci: podzia∏u na pomieszczenia, usy-
tuowania dróg dojazdowych, po˝arowych i dla pie-
szych, technologicznych, obwa∏owaƒ, powierzchni
odcià˝ajàcych, os∏on, sztolni;

3) wymagania w stosunku do:
a) konstrukcji obiektu, w szczególnoÊci:

— typ konstrukcji obiektu,
— obwa∏owania, os∏ony, sztolnie,
— przegrody odcià˝ajàce,
— rodzaj okien, drzwi, dopuszczalnych rodzajów

szyb okiennych,
— rodzaj wykoƒczenia Êcian, pod∏óg,

b) mediów i instalacji energetycznych,
c) urzàdzeƒ elektrycznych, osprz´tu i instalacji elek-

trycznych w pomieszczeniach,
d) rodzaju i temperatury mediów ogrzewajà-

cych, ch∏odzàcych, stosowanych na terenie
obiektu,

e) sta∏ych urzàdzeƒ gaÊniczych, lokalizacji punk-
tów sygnalizacji oraz uruchamiania tych urzà-
dzeƒ;

4) inne wymagania w miar´ potrzeb wynikajàcych ze
specyfiki obiektu i rodzaju przechowywanego ma-
teria∏u wybuchowego.

5. Za∏àcznikami do karty kwalifikacyjnej sà aktualne
karty oceny pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa przecho-
wywanych w obiekcie materia∏ów wybuchowych,
okreÊlone  w odr´bnych przepisach.

Za∏àcznik nr 4

SPOSÓB PROWADZENIA KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU MAGAZYNOWEGO, W KTÓRYM SÑ
PRZECHOWYWANE MATERIA¸Y WYBUCHOWE I AMUNICJA

Za∏àcznik nr 5

WYMAGANIA LOKALIZACJI, WARUNKI TECHNICZNE I ZABEZPIECZENIE PRZED DOST¢PEM OSÓB
NIEUPRAWNIONYCH DO MAGAZYNÓW PODR¢CZNYCH, W KTÓRYCH JEST PROWADZONA SPRZEDA˚

BRONI I AMUNICJI

1. Magazyny podr´czne, w których jest prowadzo-
na sprzeda˝ broni i amunicji, powinny byç zlokalizowa-
ne wy∏àcznie w budynkach, w pomieszczeniach muro-
wanych o Êcianach gruboÊci co najmniej 25 cm, wyko-
nanych z ceg∏y pe∏nej na zaprawie cementowo-wa-
piennej i stropach podobnej wytrzyma∏oÊci. Dopuszcza
si´ stosowanie Êcian wykonanych z innych materia∏ów
o podobnej wytrzyma∏oÊci.

2. Obiekty magazynowe powinny posiadaç:

1) zabezpieczenie okien szybami o podwy˝szonej od-
pornoÊci na przebicie i rozbicie lub zamontowany-
mi trwale kratami stalowymi (wewn´trznymi lub
zewn´trznymi) wykonanymi z pr´tów stalowych
o Êrednicy co najmniej 16 mm o oczku 15 cm x 15 cm,
uniemo˝liwiajàcymi dost´p osób nieuprawnio-
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nych do magazynu; kraty mogà byç zastàpione ˝a-
luzjami stalowymi wykonanymi z profili pe∏nych
z blachy o gruboÊci co najmniej 1,25 mm;

2) drzwi co najmniej o zwi´kszonej odpornoÊci na
w∏amanie w klasie C wed∏ug PN-90/B-92270, posia-
dajàce certyfikat, lub inne drzwi, zabezpieczone
kratami albo ˝aluzjami okreÊlonymi w pkt 1;

3) jedno wejÊcie — w przypadku pomieszczeƒ lub wy-
dzielonej cz´Êci pomieszczeƒ, w których jest pro-
wadzony obrót bronià.

3. W magazynach podr´cznych dopuszcza si´ prze-
chowywanie:

1) prochu czarnego i sp∏onek kapsu∏kowych w ilo-
Êciach okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia w tabeli 2 lub za∏àczniku nr 2 do rozporzà-
dzenia w tabeli 2;

2) prochu czarnego, sp∏onek kapsu∏kowych i amunicji,
pod warunkiem przeznaczenia dla tych wyrobów
szaf do przechowywania wartoÊci w klasie co naj-
mniej I wed∏ug PN-EN 1143;

3) broni i amunicji w szafach metalowych wykona-
nych z blachy stalowej gruboÊci co najmniej 3 mm,
zamykanych mechanizmem ryglowym blokowa-
nym zamkiem w klasie A wed∏ug PN-ENV 1300, lub
w szafach do przechowywania wartoÊci w klasie co
najmniej I wed∏ug PN-EN 1143-1; szafy powinny
posiadaç certyfikaty, wydane przez akredytowane
jednostki krajowe funkcjonujàce w systemie krajo-
wym;

4) broni i amunicji w gablotach szklanych w klasie co
najmniej FB2 wed∏ug PN-EN 1522, posiadajàcych
co najmniej jeden  zamek w klasie A wed∏ug 
PN-ENV 1300.


