Projekt

USTAWA
z dnia

o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1)

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:
1)w art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) zasadnicze wymagania dla wprowadzanych do obrotu
wyrobów

pirotechnicznych

oraz

procedury

oceny

zgodności,”;
2)w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Przepisów

ustawy

nie

stosuje

wybuchowych

nabywanych,

przemieszczanych

i

Rzeczypospolitej

Polskiej,

używanych

się

do

materiałów

przechowywanych,
przez

Agencję

Siły

Zbrojne

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne
Biuro Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Policję,
Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Służbę Celną oraz przez
armie

obcych

państw

przebywające

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 62b pkt 1.”;

3)w art. 9:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Nie

jest

wymagane

uzyskanie

pozwolenia

na

nabywanie, przechowywanie lub używanie wyrobów
pirotechnicznych, o których mowa w art. 62c ust. 1
pkt 1 lit. a – c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a.”,
b)

uchyla się ust. 8;

4)po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Zasadnicze wymagania dla wprowadzanych do obrotu wyrobów
pirotechnicznych oraz procedury oceny zgodności
Art. 62a.

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1)

wyrobach pirotechnicznych widowiskowych –
należy przez to rozumieć wyroby pirotechniczne
przeznaczone do celów rozrywkowych,

2)

wyrobach pirotechnicznych przeznaczonych do
użytku teatralnego – należy przez to rozumieć
wyroby

pirotechniczne

przeznaczone

do

wykorzystania na scenie wewnątrz lub na
zewnątrz budynków, w tym przy produkcji
filmowej i telewizyjnej lub do podobnego użytku,
3)

wyrobach pirotechnicznych do pojazdów –
należy przez to rozumieć wyroby pirotechniczne
będące elementami urządzeń bezpieczeństwa
stosowanych

w

pojazdach

zawierających

materiały pirotechniczne wykorzystywane do
uruchamiania tych lub innych urządzeń,
4)

pozostałych wyrobach pirotechnicznych – należy
przez to rozumieć wyroby pirotechniczne inne
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niż wyroby, o których mowa w pkt 1 i 2,
stosowane w kolejnictwie, leśnictwie, lotnictwie,
modelarstwie, ratownictwie, rolnictwie, żegludze
oraz wyroby pirotechniczne do pojazdów,
5)

wyrobach pirotechnicznych wprowadzanych do
obrotu – należy przez to rozumieć wyroby
pirotechniczne, o których mowa w pkt 1 – 4, lub
grupy

takich

wyrobów

pirotechnicznych

o podobnej konstrukcji i działaniu, po raz
pierwszy udostępniane na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego

Europejskiego

Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez
producenta lub importera, nieodpłatnie albo za
opłatą.

Art. 62b.

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:
1)

wyrobów
zgodnie

pirotechnicznych
z

odrębnymi

przeznaczonych
przepisami

do

niehandlowego wykorzystania przez Siły Zbrojne
Rzeczypospolitej
Bezpieczeństwa

Polskiej,

Policję,

Wewnętrznego,

Agencję
Agencję

Wywiadu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro
Antykorupcyjne, Biuro Ochrony Rządu, Straż
Graniczną, Służbę Celną, Służbę Więzienną oraz
jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których
mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380),
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2)

wyposażenia morskiego, do którego stosuje się
przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o wyposażeniu

morskim

(Dz.

U.

Nr

93,

poz. 899),
3)

wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do
wykorzystania w przemyśle lotniczym,

4)

kapiszonów przeznaczonych do zabawek i innych
wyrobów,

o

których

mowa

w

przepisach

wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
dotyczących

zasadniczych

wymagań

dla

zabawek,
5)

Art. 62c. 1.

amunicji oraz amunicji ślepej.

Producent lub importer dokonuje klasyfikacji
wyrobów pirotechnicznych wprowadzanych do
obrotu zgodnie z ich przeznaczeniem i poziomem
zagrożenia,

w

tym

poziomem

natężenia

emitowanego dźwięku, w następujący sposób:
1) wyroby pirotechniczne widowiskowe:
a)

klasa

1:

wyroby

pirotechniczne

widowiskowe, które podczas działania
charakteryzują się bardzo niskim stopniem
zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz
mienia i środowiska, a także nieistotnym
poziomem

natężenia

emitowanego

dźwięku, przeznaczone do użytku w
budynkach oraz na niewielkim obszarze
na zewnątrz budynków,
b)

klasa

2:

wyroby

pirotechniczne

widowiskowe, które podczas działania
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charakteryzują

się

niskim

stopniem

zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz
mienia i środowiska, a także niskim
poziomem

natężenia

emitowanego

dźwięku, przeznaczone do użytku na
niewielkim

obszarze

na

zewnątrz

budynków,
c)

klasa

3:

wyroby

pirotechniczne

widowiskowe, które podczas działania
charakteryzują

się

średnim

stopniem

zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz
mienia i środowiska, a także poziomem
natężenia

emitowanego

nieszkodliwym
przeznaczone

dla
do

dźwięku

zdrowia

użytku

ludzi,

na

dużych

otwartych przestrzeniach na zewnątrz
budynków,
d)

klasa

4:

wyroby

pirotechniczne

widowiskowe, które podczas działania
charakteryzują się wysokim stopniem
zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz
mienia i środowiska, a także poziomem
natężenia

emitowanego

nieszkodliwym
określane

dla

również

pirotechniczne

dźwięku

zdrowia
jako

ludzi,
wyroby

widowiskowe

do

zastosowań profesjonalnych, dostępne dla
osób

posiadających

wiedzę

specjalistyczną,
2) wyroby pirotechniczne przeznaczone do
użytku teatralnego:
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a)

klasa T1: wyroby pirotechniczne
przeznaczone do użytku teatralnego, które
podczas

działania

charakteryzują

niskim

stopniem

zagrożenia

się
życia

i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska,
b)

klasa T2: wyroby pirotechniczne
przeznaczone

do

użytku

teatralnego,

dostępne dla osób posiadających wiedzę
specjalistyczną,
3) pozostałe wyroby pirotechniczne:
a)

klasa

P1:

pozostałe

wyroby

pirotechniczne, które podczas działania
charakteryzują

się

niskim

stopniem

zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz
mienia i środowiska,
b)

klasa

P2:

pirotechniczne,

pozostałe
dostępne

wyroby
dla

osób

posiadających wiedzę specjalistyczną.
2.

Przez osobę posiadającą wiedzę specjalistyczną,
o której mowa w ust. 1, rozumie się osobę, która
posiada zaświadczenie potwierdzające przygotowanie zawodowe, o którym mowa w art. 20 ust. 1.

3.

Jednostka notyfikowana potwierdza klasyfikację,
o której mowa w ust. 1, w ramach dokonywania
oceny zgodności, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 62d ust. 4.

Art. 62d. 1.

Producent

wyrobów

pirotechnicznych

jest

obowiązany zapewnić, aby wyroby pirotechniczne
wprowadzane do obrotu były zgodne z zasad-
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niczymi wymaganiami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie ust. 4.
2.

W

przypadku

gdy

pirotechnicznych

nie

terytorium
Europejskiej

państwa
lub

producent
posiada

wyrobów

siedziby

członkowskiego
państwa

na
Unii

członkowskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, importer wyrobów pirotechnicznych jest obowiązany zapewnić, że producent
realizuje obowiązki wynikające z ustawy lub że
zostaną one zrealizowane przez samego importera.
3.

Producent wyrobów pirotechnicznych:
1)

przedkłada wyrób pirotechniczny jednostce
notyfikowanej, która przeprowadza ocenę
zgodności tego wyrobu z zasadniczymi
wymaganiami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie ust. 4,

2)

umieszcza na wyrobie pirotechnicznym
oznakowanie CE i etykietę.

4.

Minister właściwy do spraw gospodarki określi,
w drodze rozporządzenia, zasadnicze wymagania
dla

wprowadzanych

do

obrotu

wyrobów

pirotechnicznych podlegających ocenie zgodności,
procedury

oceny

zgodności

oraz

wzór

oznakowania CE, biorąc pod uwagę klasę tych
wyrobów oraz stopień stwarzanych przez nie
zagrożeń.

Art. 62e. 1.

Wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu
podlegają kontroli w zakresie spełniania przez nie
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zasadniczych wymagań określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 62d ust. 4.
2.

Kontrolę spełniania przez wyroby pirotechniczne
wprowadzane do obrotu zasadniczych wymagań
określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 62d ust. 4 prowadzą:
1)

wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej
– w zakresie wyrobów pirotechnicznych klas
1 – 4,

2)

inspektorzy pracy – w zakresie wyrobów
pirotechnicznych klas T1, T2, P1 i P2.

3.

Kontrolę bezpieczeństwa przewozu drogowego
wyrobów pirotechnicznych przeprowadza się na
zasadach

określonych

w

ustawie

z

dnia

28 października 2002 r. o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199,
poz. 1671, z późn. zm.3)).
4.

Kontrolę

bezpieczeństwa

przewozu

koleją

wyrobów pirotechnicznych przeprowadza się na
zasadach określonych w ustawie z dnia 31 marca
2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962, z późn. zm.4)).
5.

Właściwy komendant Policji lub komendant straży
gminnej

(miejskiej)

zapewnienia

pomocy

jest

obowiązany

organom,

o

do

których

mowa w ust. 2, w toku wykonywania czynności
kontrolnych.
6.

Postępowania w zakresie wprowadzanych do
obrotu wyrobów pirotechnicznych niezgodnych
z zasadniczymi
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wymaganiami

określonymi

w przepisach wydanych na podstawie art. 62d
ust. 4 prowadzą:
1)

Prezes

Urzędu

Ochrony

Konkurencji

i Konsumentów – w zakresie wyrobów
pirotechnicznych klas 1 – 4,
2)

okręgowi inspektorzy pracy – w zakresie
wyrobów pirotechnicznych klas T1, T2, P1
i P2.

7.

Prezes

Urzędu

Ochrony

Konkurencji

i Konsumentów sporządza corocznie informację
o prowadzonych działaniach w zakresie kontroli
wyrobów pirotechnicznych wprowadzanych do
obrotu,

za

poprzedni

rok

kalendarzowy

i przekazuje ją Komisji Europejskiej.

Art. 62f.

W

sprawach

nieuregulowanych

przepisami

niniejszego rozdziału stosuje się przepisy ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodności.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 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. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót wyrobami
pirotechnicznymi, o których mowa w art. 62a pkt 1 – 4
ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach
wybuchowych

przeznaczonych

do

użytku

(Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.2)).”;
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cywilnego

2)

w art. 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2.

Przed

udzieleniem

koncesji

organ

koncesyjny

jest

obowiązany, a przed wydaniem innych decyzji, o których
mowa w ust. 1, może zasięgnąć opinii ministra właściwego
do spraw gospodarki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
i właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
3.

Organ koncesyjny zawiadamia o udzieleniu koncesji, jej
zmianie lub cofnięciu Głównego Inspektora Pracy, ministra
właściwego

do

Bezpieczeństwa

spraw

gospodarki,

Wewnętrznego,

Szefa

Agencji

Szefa

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego oraz właściwych ze względu
na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania
działalności

gospodarczej

wojewódzkiego

Państwowej

wojewodę,
Straży

komendanta
Pożarnej

oraz

komendanta wojewódzkiego Policji. Organ koncesyjny
o odmowie udzielenia koncesji zawiadamia Szefa Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Szefa

Służby

Kontrwywiadu Wojskowego oraz właściwego komendanta
wojewódzkiego Policji.”;
3)

w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.

Wyroby, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a – c,
pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w art. 6
ust. 2, oraz broń, na której posiadanie nie jest wymagane
pozwolenie na broń, mogą być sprzedawane wyłącznie
osobom

pełnoletnim,

po

okazaniu

dokumentu

stwierdzającego tożsamość.”.

Art. 3. Wprowadzone do obrotu wyroby pirotechniczne klasy 1, 2 i 3 oraz P1
i T1, spełniające wymagania określone w przepisach obowiązujących do dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, mogą być sprzedawane do dnia 4 lipca 2017 r.
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Art. 4. Przepisy art. 62d i 62e ustawy, o której mowa w art. 1, w odniesieniu
do wyrobów pirotechnicznych klasy 4, P2 i T2, stosuje się od dnia 4 lipca 2013 r.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2010 r.
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1

)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2007/23/WE z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (Dz. Urz.
UE L 154 z 14.06.2007, str. 1).
2 )
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347 oraz z 2009 r.
Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323.
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.
4)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 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 i Nr 125, poz. 1036.
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