
  
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 lutego 2022 r. 

Poz. 275 

 

USTAWA 

z dnia 13 stycznia 2022 r. 

o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z 2022 r. 
poz. 202) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 4. Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje, elementy 
infrastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc usługowa, zwierzęta gospodarskie, produkty naftowe, produkty rolne 
i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze wete-
rynaryjne oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1977 i 2120), materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz ich istotne części, ładunki miotające oraz wy-
roby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wy-
konywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją 
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 268 i 275), produkty 
biobójcze, a także inne produkty – niezbędne do realizacji celów, o których mowa w art. 3.”; 

2) w art. 16 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) gwarantującym właściwą jakość przechowywanego asortymentu rezerw strategicznych w okresie jego prze-

chowywania, a w przypadku materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz ich istotnych części, ładun-
ków miotających oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym, zapewniającym przechowanie tego asortymentu zgodnie z warunkami określonymi 
w art. 33 ust. 1–3a tej ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 4 tej ustawy,”, 

– dodaje się lit. d w brzmieniu: 
„d) posiadającym odpowiednie zezwolenia, koncesje lub licencje na przechowywanie danego asortymentu, 

wymagane na podstawie odrębnych ustaw;”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) organem administracji publicznej lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą, spełniającymi warunki, o któ-

rych mowa w pkt 1 lit. b–d.”. 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustawę z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym. 
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Art. 2. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) w art. 3 po pkt 2b dodaje się pkt 2c 
w brzmieniu: 

„2c) broni i amunicji lub ich istotnych części gromadzonych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w celu 
tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw strategicznych lub których zakup, magazynowanie, dystry-
bucja, wydawanie lub inne zadania zostały powierzone tej Agencji zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 
17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z 2022 r. poz. 202 i 275);”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 204) w art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, przechowywanych, przemiesz-
czanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw 
strategicznych lub których zakup, magazynowanie, dystrybucja, wydawanie lub inne zadania zostały powierzone tej 
Agencji zgodnie z art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 255 i 694 oraz z 2022 r. poz. 202 i 275).”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i ob-
rotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 268) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. Przepisów ustawy nie stosuje się do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wykonującej zadania 
w zakresie tworzenia, utrzymywania i udostępnienia rezerw strategicznych oraz zadania na podstawie art. 29 i art. 32 
ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z 2022 r. poz. 202 i 275).”. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 


	D20220275
	Ustawa
	z dnia 13 stycznia 2022 r.
	o zmianie ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw )
	Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 oraz z 2022 r. poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:
	1) art. 4 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 4. Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje, elementy infrastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc usługowa, zwierzęta gospodarskie, produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki sp...

	2) w art. 16 w ust. 1:
	a) w pkt 1:
	– lit. c otrzymuje brzmienie:
	„c) gwarantującym właściwą jakość przechowywanego asortymentu rezerw strategicznych w okresie jego przechowywania, a w przypadku materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz ich istotnych części, ładunków miotających oraz wyrobów i technologii o prze...

	– dodaje się lit. d w brzmieniu:
	„d) posiadającym odpowiednie zezwolenia, koncesje lub licencje na przechowywanie danego asortymentu, wymagane na podstawie odrębnych ustaw;”,


	b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) organem administracji publicznej lub podmiotem niebędącym przedsiębiorcą, spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b–d.”.



	Art. 2. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955) w art. 3 po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:
	„2c) broni i amunicji lub ich istotnych części gromadzonych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw strategicznych lub których zakup, magazynowanie, dystrybucja, wydawanie lub inne zadania zo...

	Art. 3. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204) w art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
	„3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do materiałów wybuchowych nabywanych, przechowywanych, przemieszczanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych w celu tworzenia, utrzymywania lub udostępnienia rezerw strategicznych lub których zakup, magazyn...

	Art. 4. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2...
	„Art. 4a. Przepisów ustawy nie stosuje się do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wykonującej zadania w zakresie tworzenia, utrzymywania i udostępnienia rezerw strategicznych oraz zadania na podstawie art. 29 i art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2020...

	Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda




