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Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 3: 

a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) obiekcie produkcyjnym — nale˝y przez to
rozumieç zorganizowanà cz´Êç przedsi´-
biorstwa, w której sà wytwarzane materia∏y
wybuchowe przeznaczone do u˝ytku cywil-
nego.”,

b) w ust. 2 po pkt 1b dodaje si´ pkt 1c w brzmie-
niu:

„1c) materia∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego — sà to materia∏y wybu-
chowe, o których mowa w art. 4 ustawy
z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia∏ach wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z póên.
zm.3)),”;

2) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Przedsi´biorca wytwarzajàcy mate-
ria∏y wybuchowe przeznaczone do
u˝ytku cywilnego jest zobowiàzany
do ich oznaczenia polegajàcego na
zamieszczeniu na nich nazwy produ-
centa, alfanumerycznego kodu oraz
oznaczenia do odczytu elektroniczne-
go, zwanego dalej „jednoznacznym
oznaczeniem”, zgodnie z wymaga-
niami okreÊlonymi w przepisach wy-
danych na podstawie ust. 9. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przy-
padku gdy:
1) wytworzone materia∏y wybucho-

we sà przemieszczane poza obszar
Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub paƒstwa cz∏on-
kowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym i sà ozna-
czone zgodnie z przepisami kraju
przeznaczenia;

2) materia∏y wybuchowe zosta∏y do-
starczone do miejsca zu˝ycia bez
opakowania i przeznaczone sà do
bezpoÊredniego zu˝ycia; 

3) materia∏y wybuchowe zosta∏y wy-
tworzone w miejscu ich u˝ycia
i przeznaczone sà do zu˝ycia bez-
poÊrednio po wytworzeniu.

3. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, oznacza obiekt produkcyjny
trzycyfrowym kodem.

4. Kod oznaczenia obiektu produkcyjne-
go nadaje, w drodze decyzji, minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
wniosek przedsi´biorcy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki prowadzi rejestr obiektów pro-
dukcyjnych.

6. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, jest zobowiàzany do prowa-
dzenia rejestru jednoznacznych ozna-
czeƒ, zgodnie z wymaganiami okreÊ-
lonymi w przepisach wydanych na
podstawie ust. 9. 

7. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, jest zobowiàzany przecho-
wywaç dane zamieszczone w reje-
strze jednoznacznych oznaczeƒ przez
okres 10 lat, liczàc od dnia wytworze-
nia materia∏u wybuchowego przezna-
czonego do u˝ytku cywilnego lub do
momentu zu˝ycia lub unieszkodliwie-
nia tego materia∏u, o ile jest znany.
Obowiàzek przechowywania danych
nie wygasa mimo zaprzestania wyko-
nywania dzia∏alnoÊci w zakresie wy-
twarzania materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego. 

8. Przedsi´biorca, o którym mowa
w ust. 1, jest zobowiàzany przekazaç,
na ˝àdanie uprawnionych organów
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z dnia 16 lipca 2009 r. 

o zmianie ustawy o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 
materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym oraz ustawy o materia∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cywilnego1)

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy Komisji 2008/43/WE z dnia 4 kwiet-
nia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu oznaczania
i Êledzenia materia∏ów wybuchowych przeznaczonych do
u˝ytku cywilnego, zgodnie z dyrektywà Rady 93/15/EWG
(Dz. Urz. UE L 94 z 05.04.2008, str. 8). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r.
Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133,
poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1347.
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i s∏u˝b paƒstwowych, dane zamiesz-
czone w rejestrze jednoznacznych
oznaczeƒ, w trybie okreÊlonym
w przepisach wydanych na podsta-
wie ust. 9.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
po zasi´gni´ciu opinii Ministra Obro-
ny Narodowej i Szefa Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) wymagania w zakresie jedno-

znacznego oznaczenia materia∏u
wybuchowego przeznaczonego do
u˝ytku cywilnego,

2) wzór jednoznacznego oznaczenia,
3) sposób oznaczenia kraju producen-

ta lub przywozu materia∏u wybu-
chowego na obszar Unii Europej-
skiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub paƒstwa cz∏onkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym,

4) wymagania w zakresie oznaczenia
obiektu produkcyjnego oraz wzór
wniosku o oznaczenie obiektu pro-
dukcyjnego,

5) sposób prowadzenia rejestru jed-
noznacznych oznaczeƒ oraz zakres
informacji, gromadzonych w tym
rejestrze niezb´dnych do identyfi-
kacji przedsi´biorcy, który wytwa-
rza materia∏y wybuchowe przezna-
czone do u˝ytku cywilnego oraz do
ustalenia lokalizacji tych materia-
∏ów,

6) warunki przechowywania danych
zgromadzonych w rejestrze jedno-
znacznych oznaczeƒ dotyczàcych
materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego
w sposób zapewniajàcy ochron´
przed przypadkowym lub celowym
uszkodzeniem lub zniszczeniem
danych,

7) tryb post´powania przy przekazy-
waniu uprawnionym organom
i s∏u˝bom paƒstwowym danych
dotyczàcych materia∏ów wybucho-
wych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç za-
pewnienia bezpieczeƒstwa u˝ywania
materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego, a tak˝e
zapewnienia mo˝liwoÊci jednoznacz-
nej identyfikacji, w tym lokalizacji
ka˝dego materia∏u wybuchowego
przeznaczonego do u˝ytku cywilnego
pozostajàcego w obrocie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
typ materia∏u wybuchowego.”;

3) w art. 24:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Materia∏y wybuchowe znalezione podczas
prowadzenia oczyszczania terenu mogà
byç przechowywane w pomieszczeniach
magazynowych, o których mowa w ust. 1.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych oraz Ministrem Obro-
ny Narodowej, po zasi´gni´ciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we wymagania dla pomieszczeƒ magazyno-
wych, w tym ich warunki lokalizacyjne i nie-
zb´dne zabezpieczenie techniczne oraz za-
bezpieczenie przed dost´pem osób nie-
uprawnionych. Rozporzàdzenie powinno
uwzgl´dniaç zró˝nicowanie zagro˝eƒ dla
otoczenia ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci prze-
chowywanych towarów, w tym materia∏ów
wybuchowych znalezionych podczas pro-
wadzenia oczyszczania terenu.”;

4) po art. 29 dodaje si´ art. 29a w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie obrotu
materia∏ami wybuchowymi przezna-
czonymi do u˝ytku cywilnego, wpro-
wadzajàc do obrotu nieoznaczony
materia∏ wybuchowy, jest zobowiàza-
ny do jego oznaczenia oraz oznacze-
nia obiektu produkcyjnego. 

2. Przepisy art. 23a stosuje si´ odpo-
wiednio.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o ma-
teria∏ach wybuchowych przeznaczonych do u˝ytku cy-
wilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z póên. zm.4)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 po pkt 18 dodaje si´ pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) oczyszczaniu terenów — nale˝y przez to ro-
zumieç poszukiwanie materia∏ów wybucho-
wych, wydobycie, zabezpieczenie, zniszcze-
nie lub unieszkodliwienie znalezionych ma-
teria∏ów wybuchowych na làdzie, wodach
Êródlàdowych i obszarach morskich,”;

2) w art. 18:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przestrzegaç zasad bezpiecznego prowa-
dzenia prac przy u˝yciu materia∏ów wy-
buchowych przeznaczonych do u˝ytku
cywilnego oraz podczas oczyszczania te-
renów, okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie ust. 1d,”,

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1347.
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— pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5) zapewniç bezpieczne przechowywanie
materia∏ów wybuchowych przeznaczo-
nych do u˝ytku cywilnego lub materia∏ów
wybuchowych znalezionych podczas
oczyszczania terenów, zgodnie z wyma-
ganiami okreÊlonymi w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33
ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej w zakresie wytwarzania i obrotu ma-
teria∏ami wybuchowymi, bronià, amuni-
cjà oraz wyrobami i technologià o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym
albo wydanych na podstawie art. 21
ust. 4,

6) prowadziç ewidencj´ nabytych, zu˝ytych,
przechowywanych, przemieszczanych
i zbytych materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego lub zna-
lezionych i zniszczonych materia∏ów wy-
buchowych podczas wykonywania dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie oczysz-
czania terenów,”,

b) ust. 1d otrzymuje brzmienie:

„1d. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia
prac z u˝yciem materia∏ów wybuchowych
przeznaczonych do u˝ytku cywilnego oraz
podczas oczyszczania terenów w zwiàzku
z wykonywaniem dzia∏alnoÊci gospodar-
czej innej ni˝ okreÊlona w art. 10 ust. 2 oraz
wymagania techniczne i organizacyjne do-
tyczàce prowadzenia tych prac, bioràc pod
uwag´ zapewnienie ochrony ˝ycia i zdro-
wia ludzi, mienia i Êrodowiska, z uwzgl´d-
nieniem zró˝nicowania charakteru wyko-
nywanych prac i w∏aÊciwoÊci u˝ywanych
materia∏ów wybuchowych przeznaczonych
do u˝ytku cywilnego.”;

3) w art. 21 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, mate-
ria∏y wybuchowe przeznaczone do u˝ytku cy-
wilnego lub materia∏y wybuchowe znalezione
w trakcie oczyszczania terenów mogà byç
przechowywane, przez czas niezb´dny do
przeprowadzenia prac, w tymczasowym ma-
gazynie zlokalizowanym w sposób zapewnia-
jàcy bezpieczeƒstwo ludzi, mienia i Êrodowi-
ska oraz zabezpieczonym przed dost´pem
osób nieupowa˝nionych.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, sposób przecho-
wywania materia∏ów wybuchowych przezna-
czonych do u˝ytku cywilnego lub znalezionych
w trakcie oczyszczania terenów w tymczaso-
wym magazynie, o którym mowa w ust. 3, bio-
ràc pod uwag´ zapewnienie ochrony ˝ycia
i zdrowia ludzi, mienia i Êrodowiska oraz
uwzgl´dniajàc zró˝nicowanie zagro˝eƒ dla
otoczenia ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci przecho-
wywanych materia∏ów wybuchowych prze-
znaczonych do u˝ytku cywilnego lub znalezio-
nych w trakcie oczyszczania terenów.”.

Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy,
o której mowa w art. 1, oraz art. 18 ust. 1d i art. 21
ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowujà moc
do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 2
i art. 33 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz
art. 18 ust. 1d i art. 21 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jed-
nak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie tej ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 1, 2 i 4, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 5 kwietnia 2012 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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