
7) w § 11 uchyla si´ ust. 3;

8) tytu∏ rozdzia∏u 3 otrzymuje brzmienie: „Sposób
prowadzenia ewidencji materia∏ów przeznaczo-
nych do obrotu oraz ewidencji transakcji tymi ma-
teria∏ami”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ewidencj´ materia∏ów przeznaczonych do
obrotu oraz ewidencj´ transakcji tymi mate-
ria∏ami prowadzi si´ w sposób zapewniajà-
cy bie˝àcà kontrol´ stanu posiadania przez
przedsi´biorc´ materia∏ów przeznaczonych
do obrotu oraz pe∏nà rejestracj´ obrotu i do-
konanych transakcji.”;

10) w § 13:

a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„ Ksi´ga ewidencyjna materia∏ów przezna-
czonych do obrotu oraz ksi´ga transakcji tymi
materia∏ami zawiera:”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nazw´ handlowà, indeks, symbol oraz in-

ne oznaczenia identyfikujàce ewidencjo-
nowany materia∏, zgodnie z § 4 ust. 1
lub 1a;”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) iloÊç przyj´tego materia∏u lub, w przypad-

ku obrotu jednostkowego wyrobami po-
siadajàcymi indywidualny numer, zapis
identyfikujàcy ten wyrób;”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) iloÊç wydanego materia∏u lub, w przy-

padku obrotu jednostkowego wyrobami
posiadajàcymi indywidualny numer, za-
pis identyfikujàcy ten wyrób;”,

b) uchyla si´ ust. 3;

11) w § 14:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nazw´ handlowà, indeks, symbol oraz inne
oznaczenia identyfikujàce ewidencjonowany
materia∏, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazw´ handlowà, indeks, symbol oraz inne
oznaczenia identyfikujàce ewidencjonowany
materia∏, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”,

c) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nazw´ handlowà, indeks, symbol oraz inne
oznaczenia identyfikujàce ewidencjonowany
materia∏, zgodnie z § 4 ust. 1 lub 1a;”;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Przedsi´biorca wykonujàcy ∏àcznie dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie wytwarzania
i obrotu materia∏ami mo˝e prowadziç po∏à-
czonà dokumentacj´ zwiàzanà z prowadze-
niem ewidencji materia∏ów wytworzonych
albo przeznaczonych do obrotu oraz ewiden-
cji transakcji tymi materia∏ami.”;

13) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie: „Sposób
prowadzenia ewidencji transakcji technologià”;

14) uchyla si´ § 16 i 17;

15) w § 18 uchyla si´ ust. 3;

16) uchyla si´ za∏àczniki nr 1—6 do rozporzàdzenia.

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

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

Dziennik Ustaw Nr 143 — 9654 — Poz. 1394 i 1395
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zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie instytucji wydajàcych opinie o mo˝liwoÊci spe∏nienia warunków 
technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà 

oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerw-
ca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami 
wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami 
i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 117, poz. 1007) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydajàcych opinie
o mo˝liwoÊci spe∏nienia warunków technicznych i orga-
nizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materia∏ami
wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i tech-
nologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. Nr 19, poz. 193 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 457) w za-
∏àczniku wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:



§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner

Dziennik Ustaw Nr 143 — 9655 — Poz. 1395 i 1396

1) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2 Instytut Mechaniki Precyzyjnej
w Warszawie

Wytwarzanie i obrót bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

2) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3 Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia

Wytwarzanie i obrót materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà
oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym

3) lp. 7 otrzymuje brzmienie:

7 Wojskowy Instytut Chemii i Radio-
metrii

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologià o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym w zakresie Êrodków toksycznych i ich pre-
kursorów, Êrodków radioaktywnych, indywidualnych i zbiorowych
Êrodków ochrony przed ska˝eniami, Êrodków zapalajàcych oraz
Êrodków do maskowania aerodyspersyjnego

4) dodaje si´ lp. 9 i 10 w brzmieniu:

9 Agencja Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologià o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych

10 Wojskowe S∏u˝by Informacyjne Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologià o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych
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w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z póên. zm. 2)) zarzàdza si´,
co nast´puje: 

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 

1) tryb sk∏adania wniosków o nadanie uprawnieƒ za-
wodowych;

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

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz.165 i Nr 141,
poz. 1359). W∏aÊciwoÊç Ministra Infrastruktury do wydania
niniejszego rozporzàdzenia wynika z art. 44 ustawy z dnia
21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie dzia∏ania ministrów,
ustawy o dzia∏ach administracji rzàdowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363.


