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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego2)
Na podstawie art. 18 ust. 1d ustawy z dnia
21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117,
poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222,
poz. 2249) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania techniczne i organizacyjne oraz sposób prowadzenia prac
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego, zwanych dalej „materia∏ami wybuchowymi”, w zwiàzku z wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝ okreÊlona w art. 10 ust. 2
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego, zwanej dalej „ustawà”.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) stosowaniu materia∏ów wybuchowych w procesach produkcyjnych — nale˝y przez to rozumieç
procesy technologiczne, w których materia∏y wybuchowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy, sà przetwarzane na produkty nieb´dàce
materia∏ami wybuchowymi, takie jak preparaty
farmaceutyczne, preparaty kosmetyczne, lakiery,
tworzywa sztuczne i tym podobne, a tak˝e procesy technologiczne wytwarzania przedmiotów ratowniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3
ustawy;
2) prowadzeniu prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych — nale˝y przez to rozumieç wszelkie
prace zwiàzane z praktycznym wykorzystaniem
energii wytwarzanej przy wybuchu lub spalaniu
si´ materia∏u wybuchowego, a tak˝e prace zwiàzane ze stosowaniem materia∏ów wybuchowych
w procesach produkcyjnych, o których mowa
w pkt 1.
§ 3. 1. Szczegó∏owe wymagania w stosunku do pomieszczeƒ magazynowych i obiektów przeznaczonych
do stacjonarnego przechowywania materia∏ów wybu———————
1)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem
2005/0121/PL — C10C zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r.
Nr 65, poz. 597).

chowych okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki 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 (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).
2. Warunki przechowywania materia∏ów wybuchowych w tymczasowym magazynie poza terenem
przedsi´biorstwa lub jednostki naukowej okreÊlajà
przepisy wydane na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy.
§ 4. Prowadzàc prace z u˝yciem materia∏ów wybuchowych, nale˝y:
1) przestrzegaç ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeÊnia
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);
2) zapewniç bezpoÊredni nadzór nad prowadzonymi
pracami z u˝yciem materia∏ów wybuchowych,
z zastrze˝eniem § 9 ust. 2, przez osoby posiadajàce zaÊwiadczenia potwierdzajàce kwalifikacje zawodowe, przewidziane dla pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, w tym
stanowiskach nadzoru, o których mowa w § 4
ust. 5 pkt 1 rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie szkolenia
i egzaminowania osób majàcych dost´p do materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego (Dz. U. Nr 135, poz. 1140);
3) zapewniç prowadzenie prac zwiàzanych z dost´pem do materia∏ów wybuchowych przez osoby
posiadajàce zaÊwiadczenia potwierdzajàce co najmniej kwalifikacje zawodowe przewidziane dla
pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowników fizycznych, w tym mistrza, o których
mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 rozporzàdzenia, o którym
mowa w pkt 2;
4) dysponowaç dokumentacjà technicznà i technologicznà prowadzenia prac z u˝yciem materia∏ów
wybuchowych, dostosowanà do charakteru przewidywanej pracy i uwzgl´dniajàcà w∏aÊciwoÊci
u˝ywanych materia∏ów wybuchowych;
5) dokonaç ocen i dokumentowania ryzyka zawodowego zwiàzanego z realizacjà poszczególnych
prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych, zwery-
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fikowaç te oceny w przypadku wprowadzania
zmian sposobu u˝ycia materia∏ów wybuchowych oraz stosowaç niezb´dne Êrodki zabezpieczajàce;
6) zapewniç bezpoÊrednià ochron´ fizycznà lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne obiektów
i miejsc wykonywania prac, chroniàce przed dost´pem osób postronnych i kradzie˝à materia∏ów
wybuchowych;
7) zapewniç oznakowanie obiektów, pomieszczeƒ
i miejsc wykonywania pracy z u˝yciem materia∏ów
wybuchowych czytelnymi tablicami, informujàcymi o wyst´pujàcych w tych miejscach zagro˝eniach wybuchem lub spalaniem materia∏ów wybuchowych;
8) zapewniç bezpieczne przechowywanie materia∏ów
wybuchowych.
§ 5. Przy prowadzeniu prac z u˝yciem materia∏ów
wybuchowych opracowuje si´ i na bie˝àco aktualizuje
wykazy:
1) prac i stanowisk pracy wymagajàcych nadzoru
osób, o których mowa w § 4 pkt 2;
2) osób majàcych dost´p do materia∏ów wybuchowych oraz okreÊleƒ zakresu ich obowiàzków;
3) niezb´dnych dokumentacji technicznych i technologicznych, o których mowa w § 4 pkt 4;
4) obiektów, pomieszczeƒ i terenów wymagajàcych
oznakowania informujàcego o wyst´pujàcych zagro˝eniach.
§ 6. 1. W dokumentacji technicznej i technologicznej, o której mowa w § 4 pkt 4, okreÊla si´ w szczególnoÊci:
1) Êrodki techniczne i organizacyjne bezpiecznej realizacji prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
zapewniajàce bezpieczeƒstwo ˝ycia, zdrowia, mienia i Êrodowiska oraz zapewniajàce w∏aÊciwy rezultat i przebieg tych prac;
2) w zale˝noÊci od potrzeb opisy procesów technologicznych, instrukcje technologiczne, dokumentacje strza∏owe, metryki strza∏owe, instrukcje pracy,
procedury badawcze, instrukcje bezpieczeƒstwa
i higieny pracy.
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lizacji Êciekowej, zagro˝onych wybuchem lub spalaniem materia∏ów wybuchowych w zwiàzku z prowadzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej zwiàzanej ze stosowaniem materia∏ów wybuchowych w procesach
produkcyjnych, okreÊlajà przepisy rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnàtrzzak∏adowym oraz obrocie materia∏ów wybuchowych,
w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1577).
2. Przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
zwiàzanej ze stosowaniem materia∏ów wybuchowych
w procesach produkcyjnych ustala si´ i na bie˝àco aktualizuje wykaz procesów technologicznych, obiektów, dróg transportowych, instalacji technologicznych
oraz elementów systemu kanalizacji Êciekowej, zagro˝onych wybuchem lub spalaniem materia∏ów wybuchowych.
§ 8. 1. Prowadzàc prace z u˝yciem materia∏ów wybuchowych, które sà pokazem pirotechnicznym,
opracowuje si´ dokumentacj´ organizacyjno-technicznà pokazu pirotechnicznego, zwanego dalej „pokazem”.
2. Dokumentacja organizacyjno-techniczna pokazu, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególnoÊci
nast´pujàce elementy i informacje:
1) nazw´ wykonawcy pokazu i jego siedzib´;
2) dat´ i czas trwania pokazu;
3) kserokopi´ koncesji lub pozwolenia wojewody,
upowa˝niajàcego wykonawc´ do wykonywania
pokazów;
4) imi´, nazwisko oraz podpis osoby opracowujàcej
dokumentacj´ organizacyjno-technicznà pokazu
oraz kserokopi´ posiadanego przez t´ osob´ zaÊwiadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 2;
5) imi´ i nazwisko osoby nadzorujàcej realizacj´ pokazu, kserokopi´ posiadanego przez t´ osob´ zaÊwiadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 2, oraz numer telefonu kontaktowego;
6) mas´ netto wyrobów pirotechnicznych przewidzianych do odpalenia z podzia∏em na klasy i podklasy wed∏ug ADR;

2. Ârodki techniczne i organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala si´, uwzgl´dniajàc wiedz´
technicznà i praktyk´, z wykorzystaniem wyników analizy zagro˝eƒ i oceny ryzyka zawodowego.

7) okreÊlenie systemu odpalania ∏adunków pirotechnicznych oraz zagro˝eƒ wewn´trznych i zewn´trznych dla tego systemu, w szczególnoÊci bioràc
pod uwag´ sieci energetyczne, elektryczne trakcje
kolejowe, przekaêniki telekomunikacyjne;

§ 7. 1. Wymagania w stosunku do procesów technologicznych, obiektów i ich wyposa˝enia, instalacji
technologicznych, transportu wewnàtrzzak∏adowego,
dróg transportowych oraz elementów systemu kana-

8) dane dotyczàce systemu zabezpieczeƒ terenu pokazu od momentu dostarczenia wyrobów pirotechnicznych do zakoƒczenia kontroli terenu po
pokazie;
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9) osoby odpowiedzialne za sprawdzenie terenu po
zakoƒczeniu pokazu i unieszkodliwienie niewypa∏ów i niewybuchów pirotechnicznych;

w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodà wybuchowà (Dz. U. Nr 120,
poz. 1135).

10) zasady post´powania w przypadku wystàpienia
zagro˝eƒ i sytuacji awaryjnych.

2. Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi prowadzonymi z u˝yciem materia∏ów wybuchowych wymaga posiadania uprawnieƒ budowlanych
wydanych w trybie okreÊlonym w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

3. Minimalne odleg∏oÊci usytuowania publicznoÊci
w stosunku do odpalanych ∏adunków pirotechnicznych na terenie pokazu okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.
§ 9. 1. Sposób i warunki przeprowadzania oraz
tryb post´powania w sprawach robót budowlanych
wykonywanych przy rozbiórce obiektu budowlanego
z u˝yciem materia∏ów wybuchowych okreÊla rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: w z. M. Ostrowska

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. (poz. 1328)

MINIMALNE ODLEG¸OÂCI USYTUOWANIA PUBLICZNOÂCI W STOSUNKU DO ODPALANYCH ¸ADUNKÓW
PIROTECHNICZNYCH NA TERENIE POKAZU PIROTECHNICZNEGO

Lp.

Rodzaj odpalanego wyrobu
pirotechnicznego

Opis dzia∏ania

Minimalna odleg∏oÊç
od publicznoÊci [m]

1

2

3

4

1

Wyroby pirotechniki widowiskowej
niewzlatujàce, w szczególnoÊci fontanny, wulkany, wodospady, ognie
bengalskie, dymy, napisy, s∏oƒca

Niemiotajàce efektów na odleg∏oÊç

Bomby pirotechniczne kuliste (w tym
wodne) bez efektu hukowo-b∏yskowego jako podstawowy. Moêdzierze

Bomby w kszta∏cie kuli lub
w kszta∏cie cylindra o wysokoÊci
do dwóch kalibrów. Wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moêdzierzy

1 x kaliber bomby
w milimetrach, ale nie
mniej ni˝ 50 m

Bomby pirotechniczne cylindryczne
niezale˝nie od efektu i kuliste z efektem hukowo-b∏yskowym jako podstawowy

Bomby w kszta∏cie cylindra o wysokoÊci powy˝ej dwóch kalibrów.
Bomby w kszta∏cie kuli w kszta∏cie
cylindra o wysokoÊci do dwóch
kalibrów z efektem hukowo-b∏yskowym jako podstawowy. Wystrzeliwane z rur pokazowych

1,2 x kaliber bomby
w milimetrach, ale nie
mniej ni˝ 60 m

Miny, bukiety pirotechniczne

Efekty snopu iskier w ró˝nych
uk∏adach, nielecàce w powietrzu
w postaci zwartej bry∏y, wystrzeliwane z rur pokazowych, tzw. moêdzierzy

0,8 x kaliber wyrobu
w milimetrach, ale nie
mniej ni˝ 40 m

2

3

4

5

Rakiety i inne wyroby latajàce z nap´dem w∏asnym (np. latajàce ko∏a UFO)

Wyroby nap´dzane silnikiem pirotechnicznym ze stabilizatorem
lub bez

30

200 m w kierunku
lotu rakiety,
125 m w pozosta∏ych
kierunkach
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1

2

3

4

6

Baterie, wyrzutnie wielostrza∏owe,
rzymskie ognie o kalibrze do 60 mm.
Wyrzutnie i rzymskie ognie o kalibrze
powy˝ej 60 mm nale˝y traktowaç
w zale˝noÊci od efektu jako bomby kuliste lub bukiety

Wyroby wielostrza∏owe wyposa˝one w wiele rur po∏àczonych
uk∏adem odpalania. Kaliber pojedynczej wyrzutni ≤ 30 mm

50

Kaliber pojedynczej wyrzutni
31—60 mm

70

ObjaÊnienia:
1. Podane w powy˝szej tabeli wielkoÊci wyliczono, przyjmujàc, i˝ strzelanie odbywa si´ pionowo lub z odchyleniem od pionu do 10°; nie uwzgl´dniono wp∏ywu wiatru; miejsce strzelania jest po∏o˝one na tym samym
poziomie co publicznoÊç.
2. Przy okreÊlaniu minimalnej odleg∏oÊci od publicznoÊci wyrobów niewymienionych w tabeli nale˝y stosowaç
wymagania dla wyrobów o podobnym dzia∏aniu i stwarzajàcych podobne zagro˝enie.
3. WielkoÊci podane w powy˝szej tabeli majà charakter orientacyjny, wyliczenie bezpiecznej odleg∏oÊci od miejsca odpalania wyrobów pirotechniki widowiskowej do publicznoÊci ka˝dorazowo wykonuje kierujàcy pokazem, uwzgl´dniajàc warunki mogàce mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo konkretnego pokazu, w tym mi´dzy innymi: odchylenie od pionu kierunku strzelania, wp∏yw wiatru bocznego, ró˝nice poziomów pomi´dzy miejscem odpalania wyrobów a miejscem zajmowanym przez publicznoÊç.

1329
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie
lub u˝ywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia2)
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. OkreÊla si´ wykaz wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub
u˝ywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

3. ZgodnoÊç wyrobów pirotechnicznych, o których
mowa w ust. 1, z wymogami okreÊlonymi w za∏àczniku, o którym mowa w ust. 2, potwierdza producent lub
importer. Informacj´ dotyczàcà zaliczenia wyrobów do
wykazu umieszcza si´ w instrukcji stosowania wyrobu, dostarczanej ka˝demu nabywcy.
4. Instrukcja stosowania wyrobu, o której mowa
w ust. 3, zawiera co najmniej nast´pujàce informacje:

2. Wykaz wyrobów pirotechnicznych, o którym
mowa w ust. 1, okreÊlony jest w za∏àczniku do rozporzàdzenia.
———————

1) sposób odpalania wyrobu;

Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca
2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem 2005/0120/PL
zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

3) znak literowy <NWP> oznaczajàcy, ˝e wyrób jest
uj´ty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i u˝ywanie nie
wymaga pozwolenia wojewody.

1)

2) wymogi bezpieczeƒstwa u˝ytkowania;

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

