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630
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 6 maja 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych pozwolenie na broƒ.
nych dotyczàcych orzekania o zakresie
sprawnoÊci psychofizycznej do dysponowania bronià,

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i
z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarzàdza si´, co nast´puje:

4) metodyki badaƒ uk∏adu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narzàdu wzroku,
stanu narzàdu s∏uchu i równowagi oraz
sprawnoÊci uk∏adu ruchu,

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych pozwolenie na broƒ (Dz. U. Nr 79, poz. 898
i z 2001 r. Nr 22, poz. 261) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

5) problematyki alkoholizmu i uzale˝nieƒ od
substancji psychoaktywnych,
6) sposobu dokumentowania badaƒ.

1) w § 2 w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy „narzàdu ruchu” zast´puje si´
wyrazami „uk∏adu ruchu”,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzajàcego ogólnà
ocen´ stanu zdrowia, zwanego dalej «lekarzem upowa˝nionym», w tym:
a) badanie przez lekarza psychiatr´,
b) badanie przez lekarza okulist´, przy
uwzgl´dnieniu sposobu oceny okreÊlonego w za∏àczniku nr 10 do rozporzàdzenia,
c) konsultacje innych lekarzy specjalistów
i badania pomocnicze, które lekarz uzna za
niezb´dne w wyniku przeprowadzonej
oceny stanu zdrowia.”;
2) w § 3 w ust. 7 wyrazy „kopia badania psychologicznego” zast´puje si´ wyrazami „kopia orzeczenia
psychologicznego”;
3) w § 4 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) specjalizacj´ w dziedzinie: chorób wewn´trznych, medycyny ogólnej, medycyny
rodzinnej, medycyny pracy, medycyny
przemys∏owej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny
sportowej,”;
4) w § 5:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
zaj´cia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze
∏àcznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:
1) wybranych przepisów o broni i amunicji,
2) wybranych informacji o broni,
3) zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem przepisów praw-

3. Szkolenie prowadzà jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy,
wed∏ug programu ustalonego przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia.”,
b) w ust. 4 skreÊla si´ pkt 6;
5) w § 6:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dyplom magistra psychologii lub dyplom
magistra filozofii chrzeÊcijaƒskiej ze specjalizacjà filozoficzno-psychologicznà uzyskany
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
do dnia 1 paêdziernika 1981 r. lub dyplom
magistra filozofii chrzeÊcijaƒskiej w zakresie
psychologii uzyskany w Akademii Teologii
Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,”
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
obejmuje zaj´cia teoretyczne i praktyczne,
w wymiarze ∏àcznym co najmniej 60 godzin,
w zakresie:
1) wybranych przepisów o broni i amunicji,
2) wybranych informacji o broni,
3) zasad orzecznictwa psychologicznego
w zakresie sprawnoÊci psychicznej do
dysponowania bronià,
4) metodyki badaƒ, w∏aÊciwej do oceny poziomu rozwoju umys∏owego, osobowoÊci
i dojrza∏oÊci spo∏ecznej,
5) problematyki alkoholizmu i uzale˝nieƒ od
substancji psychoaktywnych.”;
6) w § 7 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku zaistnienia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1 lub 2, odpowiednio lekarz lub psycholog niezw∏ocznie powiadamia w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji o tym fakcie.”;
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7) w § 8 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach „Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” dodaje si´ wyrazy
„lub Stowarzyszenia Psychologów Sàdowych
w Polsce”;
8) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrol´ wykonywania i dokumentowania
badaƒ lekarskich i psychologicznych oraz
wydawanych orzeczeƒ lekarskich i psychologicznych przeprowadza wojewoda w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce wydania orzeczenia
lekarskiego lub psychologicznego.”,
b) skreÊla si´ ust. 2,
c) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Kontrol´ przeprowadza odpowiednio lekarz
upowa˝niony lub psycholog upowa˝niony,
posiadajàcy pisemne upowa˝nienie w∏aÊciwego wojewody.
4. Lekarz lub psycholog, o którym mowa
w ust. 3, przekazuje wojewodzie wyniki kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi oraz
przedstawia wyniki kontroli odpowiednio lekarzowi upowa˝nionemu lub psychologowi
upowa˝nionemu, którego czynnoÊci by∏y
przedmiotem kontroli, a je˝eli badania by∏y
wykonywane w zak∏adzie opieki zdrowotnej
— równie˝ kierownikowi tego zak∏adu.”;
9) skreÊla si´ § 10;

Poz. 630

b) w pkt 3 w lit. a) liczb´ „22” zast´puje si´ liczbà
„30”,
c) w pkt 4 w lit. a) i w lit. b) liczb´ „30” zast´puje si´
liczbà „35”;
11) za∏àczniki nr 1—3 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do niniejszego rozporzàdzenia;
12) w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdzenia wyrazy „piecz´ç Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub
Stowarzyszenia Psychologów Sàdowych w Polsce” zast´puje si´ wyrazami „piecz´ç organizatora
szkolenia”;
13) dodaje si´ za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 4 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Psychologowie, którzy uzyskali dodatkowe
kwalifikacje, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporzàdzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów,
uwa˝ani sà za posiadajàcych dodatkowe kwalifikacje
w rozumieniu niniejszego rozporzàdzenia.
§ 3. Lekarze, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporzàdzenia, na
podstawie dotychczasowych przepisów, uwa˝ani sà za
posiadajàcych dodatkowe kwalifikacje w rozumieniu
niniejszego rozporzàdzenia.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

10) w § 12:
a) w pkt 1 w lit. a) liczb´ „20” zast´puje si´ liczbà
„30”,

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 maja 2002 r. (poz. 630)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

