Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia alno ci
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia ami wybuchowymi,
broni , amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525,
z pó n. zm.2)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W rozumieniu ustawy amunicj s naboje przeznaczone do strzelania z broni
palnej.”;
2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Istotnymi cz ciami broni palnej i pneumatycznej s : szkielet broni, baskila, lufa
z komor nabojow , zamek, komora zamkowa oraz b ben nabojowy.”;
3) w art. 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W rozumieniu ustawy broni paln jest ka da przeno na bro lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub mo e by przystosowana do
miotania jednego lub wi kszej liczby pocisków lub substancji w wyniku
dzia ania materia u miotaj cego.”,
b) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W rozumieniu ustawy za daj cy si przystosowa do miotania jednego
lub wi kszej liczby pocisków lub substancji w wyniku dzia ania materia u
miotaj cego uznaje si przedmiot, który ze wzgl du na swoj budow lub
materia , z którego jest wykonany, mo e by atwo przerobiony w celu
miotania.”;
1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro enia dyrektywy Rady 91/477/EWG z
dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z
13.09.1991) zmienionej dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja
2008 r. (Dz. Urz. UE L 179.5 z 8.07.2008).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r.
Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108.
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4) po art. 7 dodaje si art. 7a w brzmieniu:
„Art. 7a. W rozumieniu ustawy Europejska karta broni palnej jest imiennym
dokumentem potwierdzaj cym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez w a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego Unii
Europejskiej, umo liwiaj cym legalne posiadanie i u ywanie broni
palnej w innym pa stwie cz onkowskim Unii Europejskiej.”;
5) w art. 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Pozwolenie na bro paln bojow wydane w celach, o których mowa w art. 10
ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi jednocze nie pozwolenie na bro gazow i alarmow .”;
6) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. W a ciwy organ Policji wydaje pozwolenie na bro , je eli wnioskodawca nie stanowi zagro enia dla samego siebie, porz dku lub bezpiecze stwa publicznego oraz przedstawi wa n przyczyn posiadania broni.
2. Pozwolenie na bro wydaje si w szczególno ci w celach:
1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) owieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pami tkowych;
8) szkoleniowych.
3. Za wa n przyczyn , o której mowa w ust. 1, uwa a si w szczególno ci:
1) sta e, realne i ponadprzeci tne zagro enie ycia, zdrowia lub
mienia – dla pozwolenia na bro do celów ochrony osobistej,
osób i mienia;
2) posiadanie uprawnie do wykonywania polowania, ustalonych
na podstawie odr bnych przepisów – dla pozwolenia na bro do
celów owieckich;
3) udokumentowane cz onkostwo w stowarzyszeniu o charakterze
strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji w a ciwego polskiego zwi zku
sportowego – dla pozwolenia na bro do celów sportowych;
4) udokumentowane cz onkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych
oraz za wiadczenie potwierdzaj ce czynny udzia w dzia alno ci
statutowej – dla pozwolenia na bro do celów rekonstrukcji historycznych;
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5) udokumentowane cz onkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na bro do celów kolekcjonerskich;
6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny
lub wyró nienia – dla pozwolenia na bro do celów pami tkowych;
7) posiadanie uprawnie , okre lonych w odr bnych przepisach do
prowadzenia szkole o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie
szkole strzeleckich – dla pozwolenia na bro do celów szkoleniowych.
4. Pozwolenie na bro , wydane w celach, o których mowa w ust. 2,
uprawnia do posiadania nast puj cych rodzajów broni i amunicji do
niej:
1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zap onu o kalibrach
od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezw adniania osób za
pomoc energii elektrycznej o redniej warto ci pr du w
obwodzie przekraczaj cej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezw adniaj cego;
2) do celów ochrony osób lub mienia:
a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygna owych ,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do
7,62mm;
3) do celów owieckich – broni dopuszczonej do wykonywania
polowa na podstawie odr bnych przepisów;
4) do celów sportowych – broni palnej:
a) bocznego zap onu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do
6 mm,
b) centralnego zap onu z lufami gwintowanymi, o kalibrze
do 12 mm,
c) g adkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wy cznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);
5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–4;
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6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo
innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania
wy cznie amunicj lep , w tym samoczynnej;
7) do celów kolekcjonerskich lub pami tkowych – broni, o której
mowa w pkt 1–6.
5. Pozwolenie na bro , o którym mowa w ust. 1, nie mo e by wydane, z zastrze eniem art. 29 ust. 2, na bro szczególnie niebezpieczn
w postaci:
1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do ra enia celów na odlego ;
2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalaj cy na zatajenie jej przeznaczenia, a tak e broni imituj cej inne
przedmioty;
3) broni palnej wyposa onej w t umik huku lub przystosowanej do
strzelania z u yciem t umika huku;
4) broni palnej, której nie mo na wykry przy pomocy urz dze
przeznaczonych do kontroli osób i baga u.
6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w
postaci:
1) amunicji z pociskami wype nionymi materia ami wybuchowymi,
zapalaj cymi albo innymi substancjami, których dzia anie zagraa yciu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;
2) amunicji z pociskami pe nop aszczowymi zawieraj cymi rdze
wykonany z materia u twardszego ni stop o owiu;
3) amunicji z pociskami podkalibrowymi, z p aszczem lub elementem wiod cym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wy czeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni g adkolufowej;
4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym tak e takiej, do której wytworzenia wykorzystywane s fabrycznie nowe elementy
amunicji, z wy czeniem amunicji wytwarzanej na w asny u ytek przez osoby posiadaj ce pozwolenie na bro my liwsk ,
sportow lub kolekcjonersk .
7. W a ciwy organ Policji mo e w pozwoleniu na bro ograniczy lub
wykluczy mo liwo jej noszenia , co potwierdza si w legitymacji
posiadacza broni.
8. Zabrania si noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do
celów kolekcjonerskich lub pami tkowych bez zgody w a ciwego
organu Policji.
9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza ka dy sposób przemieszczania za adowanej broni przez osob posiadaj c bro .”;
7) w art. 10a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Na wniosek osoby posiadaj cej bro paln zgodnie z wymogami prawa
polskiego lub podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7,
osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadaj cym dopuszczenie
do posiadania broni w a ciwy organ Policji wydaje Europejsk kart broni
palnej.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymuj brzmienie:
„4. Europejska karta broni palnej traci wa no i podlega zwrotowi organowi, który j wyda , w przypadku cofni cia pozwolenia na bro lub cofni cia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni.
5. W Europejskiej karcie broni palnej zamieszcza si informacje o:
1) to samo ci osoby:
a) posiadaj cej bro paln , w tym:
– nazwisko i imi ,
– dat i miejsce urodzenia,
– adres miejsca sta ego pobytu,
b) dopuszczonej do posiadania broni, w tym:
– nazwisko i imi ,
– dat i miejsce urodzenia,
– nazw , siedzib i adres podmiotu, o którym mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7;
2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii
broni palnej, okre lonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8
pkt 1;
3) okresie wa no ci Europejskiej karty broni palnej;
4) celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 i
4;
5) utracie lub zbyciu broni palnej;
6) pa stwach cz onkowskich Unii Europejskiej, na których terytorium
posiadanie broni palnej, okre lone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo mo liwe na podstawie pozwolenia;
7) wpisach innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej obejmuj cych w szczególno ci pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium;
8) o wiadczeniach, o których mowa w za czniku II lit. f dyrektywy
Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli
nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str.
51; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w
brzmieniu nadanym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z
8.07.2008, str. 5).”;
8) art. 11 i 12 otrzymuj brzmienie:
„Art. 11. Pozwolenia na bro nie wymaga si w przypadku:
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1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odr bnych przepisów;
2) u ywania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy dzia aj cej na podstawie zezwolenia w aciwego organu;
3) u ywania broni palnej sygna owej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez
osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpocz cia
konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, je eli
wymaga ona takiej sygnalizacji;
4) dysponowania broni przez przedsi biorców dokonuj cych obrotu broni i amunicj na podstawie koncesji lub wiadcz cych
us ugi rusznikarskie na podstawie odr bnych przepisów, o ile
jest to zwi zane bezpo rednio z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej;
5) dysponowania broni przekazan w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech u ytkowych;
6) posiadania broni palnej pozbawionej cech u ytkowych;
7) posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezw adniania
osób za pomoc energii elektrycznej o redniej warto ci pr du
w obwodzie nieprzekraczaj cej 10 mA;
8) posiadania r cznych miotaczy gazu obezw adniaj cego;
9) posiadania broni pneumatycznej;
10) posiadania broni palnej rozdzielnego adowania, wytworzonej
przed rokiem 1885 oraz replik tej broni;
11) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.
Art. 12. 1. Pozwolenie na bro wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej,
w której okre la si cel, w jakim zosta o wydane oraz rodzaj i liczb
egzemplarzy broni .
2. Na wniosek osoby posiadaj cej pozwolenie na bro wydaje si zawiadczenie uprawniaj ce do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy
broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni.
3. Za wydanie za wiadczenia, o którym mowa w ust. 2, pobiera si
op at skarbow w wysoko ci okre lonej w odr bnych przepisach.”;
9) po art. 12 dodaje si art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. 1.Dopuszcza si nabywanie broni lub amunicji przy u yciu rodków
porozumiewania si na odleg o .
2. Nabywaj c bro , na której posiadanie wymagane jest pozwolenie,
lub amunicj do tej broni w sposób, o którym mowa w ust. 1, przed
wydaniem broni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy maj cemu
miejsce sta ego pobytu lub siedzib na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
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1) za wiadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 – w przypadku
gdy nabywca posiada miejsce sta ego pobytu lub siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) uprzedni zgod przewozow – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce sta ego pobytu lub siedzib na terytorium innego
ni Rzeczpospolita Polska pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji;
3) upowa nienie w adz swojego pa stwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez w a ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
lub opatrzone po wiadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczaj cej podpis oraz prawdziwo ci piecz ci lub stempla, którym opatrzony jest dokument
(apostille), je eli upowa nienie wydane jest przez w adze pa stwa b d cego stron Konwencji znosz cej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urz dowych, sporz dzonej w Hadze dnia 5 pa dziernika 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz.
938 i 939) – w przypadku gdy nabywca posiada miejsce sta ego
pobytu lub siedzib na terytorium innego pa stwa ni okre lone
w pkt 1 i 2;
4) upowa nienie w adz swojego pa stwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej ni bro palna, zalegalizowane przez w a ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej
lub opatrzone po wiadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnie osoby umieszczaj cej podpis oraz prawdziwo ci piecz ci lub stempla, którym opatrzony jest dokument
(apostille), je eli upowa nienie wydane jest przez w adze pa stwa b d cego stron Konwencji znosz cej wymóg legalizacji
zagranicznych dokumentów urz dowych, sporz dzonej w Hadze dnia 5 pa dziernika 1961 r. – w przypadku gdy nabywca
posiada miejsce sta ego pobytu lub siedzib na terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska pa stwa cz onkowskiego Unii
Europejskiej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zbywca wype nia zgod przewozow i przedk ada j do po wiadczenia organowi, o którym mowa w art. 43 ust. 6.”;
10) w art. 15:
a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) stanowi cym zagro enie dla siebie, porz dku lub bezpiecze stwa publicznego:
a) skazanym prawomocnym orzeczeniem s du za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe,
b) skazanym prawomocnym orzeczeniem s du za nieumy lne przest pstwo:
– przeciwko yciu i zdrowiu,
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– przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji pope nione w stanie
nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego albo gdy
sprawca zbieg z miejsca zdarzenia.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoba posiadaj ca pozwolenie na bro wydane w celu okre lonym w art.
10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowi zana jest raz na pi lat przedstawi w a ciwemu
organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których
mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub
psycholog zobowi zany jest zawiadomi o tym w a ciwy organ Policji.”;
11) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) warunki okre lone w pozwoleniu na bro , o których mowa w art. 10 ust.
7;”;
12) w art. 18:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie przestrzega warunków okre lonych w pozwoleniu na bro , o których
mowa w art. 10 ust. 7;”,
b) dodaje si ust. 8 w brzmieniu:
„8. Osoba, której cofni to pozwolenie na bro , dopuszczenie do posiadania
broni lub której uniewa niono kart rejestracyjn broni, jest zobowi zana
– w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofni ciu pozwolenia na bro , dopuszczenia do posiadania broni lub uniewa nienia
karty – zwróci dokumenty potwierdzaj ce legalno posiadania broni i
amunicji do w a ciwego organu Policji.”;
13) w art. 19:
a) po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Policja, a w przypadku o nierzy zawodowych andarmeria Wojskowa,
mo e za pokwitowaniem odebra bro i amunicj oraz dokumenty potwierdzaj ce legalno posiadania broni osobie posiadaj cej bro zgodnie
z przepisami, przeciwko której toczy si post powanie karne o przest pstwa okre lone w art. 15 ust. 1 pkt 6, do czasu prawomocnego zako czenia tego post powania, na okres nie d u szy ni 3 lata.”,
b) ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
„2. Bro oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 1a, niezw ocznie
przekazuje si do depozytu w a ciwemu organowi Policji albo andarmerii Wojskowej.
3. Uprawnienia i obowi zki, o których mowa w ust. 1, 1a oraz 2, realizuje
tak e Stra Graniczna na obszarze przej cia granicznego i w strefie nadgranicznej.”;
14) w art. 23 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Policja lub andarmeria Wojskowa – w przypadku przej cia jej do depozytu, w trybie okre lonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust. 2,
oraz przekazania do depozytu przez znalazc ;”,
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b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) osoba deponuj ca j w trybie, o którym mowa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust.
5, art. 43 ust. 5 oraz w art. 54.”;
15) w art. 29 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
„2. wiadectwo broni na bro szczególnie niebezpieczn , o której mowa w art. 10
ust. 5 pkt 1, mo e by wydane wy cznie podmiotom, o których mowa w ust.
1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kszta c cym w zawodzie pracownika
ochrony.
3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu wiadectwa broni mog nabywa bro i amunicj na zasadach okre lonych w art. 12 ust. 2 i art. 14 albo
wynajmowa bro od Policji lub Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”;
16) w art. 30 po ust. 1 dodaje si ust. 1a oraz 1b w brzmieniu:
„1a. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób posiadaj cych licencj zawodnika, trenera lub s dziego strzelectwa sportowego, nadan
przez polski zwi zek sportowy w rozumieniu odr bnych przepisów, ubiegaj cych si o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji
lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.
1b. Osoby, o których mowa w ust. 1a, s zwolnione z egzaminu w zakresie broni
sportowej okre lonego w art. 16 ust. 1, je li zda y taki egzamin na podstawie
odr bnych przepisów.”;
17) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Dopuszcza si przesy anie broni lub amunicji za po rednictwem operatorów wiadcz cych us ugi pocztowe, o ile wiadcz oni tego rodzaju us ugi.
2. Przesy anie broni lub amunicji za po rednictwem innych podmiotów
ni okre lone w ust. 1 jest zakazane.
3. Organy celne, a tak e przewo ce przesy ki podmioty, inne ni
okre lone w ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 2, zatrzymuj przesy k , zawiadamiaj c o tym najbli szy organ Policji, który niezw ocznie protokolarnie przejmuje
bro lub amunicj do depozytu.
4. Operator wiadcz cy us ugi pocztowe, któremu zlecono przes anie
broni palnej lub amunicji:
1) z innego pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej,
3) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transakcji
realizowanej na obszarze Unii Europejskiej
– jest obowi zany posiada zgod przewozow oraz kopi uprzedniej zgody przewozowej.
5. W przypadkach innych ni okre lone w ust. 4 operator wiadcz cy
us ugi pocztowe, któremu zlecono przes anie broni lub amunicji, jest
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obowi zany posiada kopie dokumentów potwierdzaj cych legalno posiadania broni lub amunicji przez zbywc i nabywc , o ile
dokumenty takie s wymagane.
6. Minister w a ciwy do spraw wewn trznych w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw czno ci oraz ministrem w a ciwym do
spraw finansów publicznych okre li, w drodze rozporz dzenia,
szczegó owy tryb i warunki przesy ania broni lub amunicji za porednictwem operatorów wiadcz cych us ugi pocztowe, z
uwzgl dnieniem:
1) zapewnienia mo liwo ci zlokalizowania przesy anej broni lub
amunicji przez organ Policji;
2) poddania tej broni odprawie celnej.”;
18) w art. 37a ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:
„1. Osobom deklaruj cym zakup broni palnej lub amunicji w innym pa stwie
cz onkowskim Unii Europejskiej w a ciwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, po wiadcza uprzedni zgod przewozow .
2. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawiera w szczególno ci:
1) wskazanie pa stwa pocz tkowego i docelowego transakcji;
2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni
palnej lub amunicji;
4) adres, na który bro palna lub amunicja ma by dostarczona;
5) dane techniczne pozwalaj ce na jednoznaczn identyfikacj broni palnej
lub amunicji;
6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.”;
19) w art. 42:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cudzoziemcy przybywaj cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzi cia udzia u w imprezach sportowych, których regulamin wymaga
u ycia broni lub w celu wzi cia udzia u w rekonstrukcji historycznej, a
tak e w przygotowaniach do takich imprez, mog przywozi i wywozi
bro odpowiadaj c celom sportowym lub rekonstrukcji historycznej oraz
amunicj do tej broni w ilo ciach okre lonych w zaproszeniu organizatorów imprez sportowych lub rekonstrukcji historycznych.”,
b) po ust. 2a dodaje si ust. 2b–2d w brzmieniu:
„2b. Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej
z udzia em cudzoziemców przekazuje – co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej – komendantowi wojewódzkiemu Policji w a ciwemu ze wzgl du
na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej,
pisemn informacj o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej oraz przybli onej liczbie uczestników.
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2c. Cudzoziemiec b d cy obywatelem pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, zamieszkuj cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadaj cy
prawo pobytu lub prawo sta ego pobytu na tym terytorium, mo e posiada bro odpowiadaj c celom owieckim lub sportowym, a tak e amunicj do niej na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez
w a ciwe w adze tych pa stw, je eli bro ta jest wpisana do Europejskiej
karty broni palnej i jej posiadanie nie jest zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2d. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2c, w terminie 14 dni od chwili
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuje o przywozie
broni palnej na podstawie Europejskiej karty broni palnej w a ciwego ze
wzgl du na miejsce pobytu komendanta wojewódzkiego Policji.”,
c) po ust. 3a dodaje si ust. 3b w brzmieniu:
„3b. Przywóz i wywóz broni palnej odpowiadaj cej innym celom ni te, o
których mowa w ust. 1 i 2, lub amunicji przez cudzoziemców b d cych
obywatelami pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej mo e nast pi na
podstawie wpisu w Europejskiej karcie broni palnej, dokonanego przez
w a ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Wpis w Europejskiej karcie broni palnej zast puje za wiadczenie, o którym mowa w ust. 3.”,
d) ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, Europejska karta broni palnej
uprawnia jej posiadacza do nabycia lub wywozu amunicji do broni okrelonej w tej karcie.”;
20) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. 1. Cudzoziemcy nieb d cy obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienieni w art. 39 ust. 1 mog nabywa i wywozi z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bro lub amunicj , które zgodnie z przepisami ustawy mog posiada osoby fizyczne na podstawie pozwolenia na bro , je eli otrzymali:
1) za wiadczenie uprawniaj ce do nabycia okre lonego rodzaju
oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji,
2) zgod na wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni
lub amunicji
– wydane na ich wniosek przez komendanta wojewódzkiego Policji,
w a ciwego ze wzgl du na miejsce nabycia broni lub amunicji.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza si :
1) imi i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz rodzaj i numer jego dokumentu to samo ci;
2) imi i nazwisko oraz adres lub nazw , siedzib i adres zbywcy
broni lub amunicji;
3) adres, pod który bro lub amunicja ma by dostarczona;
4) informacje umo liwiaj ce identyfikacj broni, w szczególno ci
rodzaj i typ broni, jej mark , kaliber, numer fabryczny;
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5) wskazanie sposobu wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabytej broni lub amunicji oraz wskazanie pa stw, przez
których terytorium bro lub amunicja b dzie przewo ona;
6) planowan dat zakupu i wywozu broni lub amunicji z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przybycia z broni do miejsca przeznaczenia za granic .
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec, o którym
mowa w ust. 1, do cza upowa nienie w adz swojego pa stwa do
nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk
amunicji, po wiadczone przez w a ciwego konsula Rzeczypospolitej
Polskiej.
4. Zgoda na wywóz broni lub amunicji, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
jest wa na przez 2 dni od chwili ich nabycia.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4,
bro lub amunicj sk ada si niezw ocznie do depozytu najbli szego
komendanta wojewódzkiego Policji, który na podstawie dotychczasowej zgody na wywóz broni lub amunicji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wydaje kolejn zgod na wywóz broni lub amunicji, z terminem wa no ci 2 dni.
6. Cudzoziemcy b d cy obywatelami innych ni Rzeczpospolita Polska
pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej mog nabywa i wywozi
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bro lub amunicj na podstawie zgody przewozowej, po wiadczonej przez w a ciwego ze
wzgl du na miejsce nabycia broni lub amunicji komendanta wojewódzkiego Policji.
7. Zgoda przewozowa powinna zawiera w szczególno ci:
1) wskazanie pa stwa pocz tkowego i docelowego transakcji;
2) nazw lub imi i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub
amunicji;
3) siedzib i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;
4) adres, na który bro palna lub amunicja ma by dostarczona;
5) dane techniczne pozwalaj ce na jednoznaczn
broni palnej lub amunicji;

identyfikacj

6) liczb egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji;
7) sposób przewozu broni palnej lub amunicji;
8) dat rozpocz cia i przewidywan dat zako czenia przewozu
broni palnej lub amunicji;
9) wskazanie uprzedniej zgody przewozowej wydanej przez w aciwe w adze pa stwa docelowego transakcji.
8. Minister w a ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, wzór zgody przewozowej, uwzgl dniaj cy w szczególnoci elementy umo liwiaj ce jednoznaczn identyfikacj broni palnej i
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stron transakcji oraz miejsca przeznaczone na dokonywanie wpisów
po wiadczaj cych legalno transakcji.
9. Je eli cudzoziemiec nie spe nia warunków okre lonych w ustawie,
bro lub amunicja podlega zatrzymaniu przez w a ciwy organ Stra y
Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przekazaniu organowi
Policji w a ciwemu ze wzgl du na miejsce przekraczania granicy
przez cudzoziemca.
10. W a ciwy organ celny niezw ocznie zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji, o którym mowa w ust. 1, o fakcie wywozu do
pa stwa trzeciego innego ni pa stwo cz onkowskie Unii Europejskiej przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, broni lub amunicji nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Komendant wojewódzki Policji niezw ocznie zawiadamia Komendanta G ównego Policji o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, oraz przekazuje kopie
dokumentów, o których mowa w ust. 1–3.
12. Komendant G ówny Policji niezw ocznie zawiadamia w a ciwe w adze pa stwa, które wyda o cudzoziemcowi upowa nienie, o którym
mowa w ust. 3, oraz pa stwa, przez których terytorium b dzie odbywa si przewóz broni lub amunicji, a w przypadku gdy takie
w adze nie zosta y wskazane – konsulów tych pa stw, o nabyciu
broni lub amunicji przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu.
13. Komendant G ówny Policji prowadzi rejestr, który mo e by prowadzony cznie z rejestrem, o którym mowa w art. 27 ust. 2, zawieraj cy:
1) dane osobowe cudzoziemców, o których mowa w art. 39 ust. 1,
art. 40, art. 42 ust. 1 i 2 i art. 43 ust. 1 i 6, obejmuj ce:
a) nazwisko i imi ,
b) miejsce i dat urodzenia,
c) adres miejsca sta ego pobytu,
d) obywatelstwo;
2) informacje urz dowe o terminowych pozwoleniach na bro , zawiadczeniach, zatrzymaniu broni lub amunicji i z o eniu jej do
depozytu oraz inne informacje o przewozie przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za
granic broni palnej lub amunicji przez cudzoziemców, wraz z
danymi wymienionymi w ust. 1;
3) rodzaj i numer dokumentu uprawniaj cego do przekroczenia
granicy.
14. Przepisy ust. 1 oraz 9–13 stosuje si odpowiednio do obywateli polskich maj cych miejsce sta ego pobytu za granic Rzeczypospolitej
Polskiej.
15. Komendant G ówny Policji przekazuje w a ciwym w adzom pa stw
cz onkowskich Unii Europejskiej informacje o nabyciu broni lub
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amunicji przez cudzoziemca nie pó niej ni w chwili przewozu broni
lub amunicji przez granic Rzeczypospolitej Polskiej.
16. Minister w a ciwy do spraw wewn trznych okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb przekazywania przez Komendanta G ównego Policji
w a ciwym w adzom innych pa stw informacji zwi zanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych pa stw
oraz przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium, uwzgl dniaj c mo liwo uzgadniania przez Komendanta G ównego Policji
z w a ciwymi w adzami innych pa stw warunków organizacyjnych i
technicznych przekazywania takich informacji.”;
21) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. Minister w a ciwy do spraw wewn trznych, w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw zagranicznych, okre li, w drodze rozporz dzenia, wzory dokumentów, o których mowa w art. 34, art. 37
ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 oraz art. 43 ust. 1. Za wiadczenia i zgoda powinny zawiera opis przywo onej, przewo onej lub
wywo onej broni i amunicji, umo liwiaj cy ich jednoznaczn identyfikacj , a tak e dane, które wraz z dokumentem paszportowym lub innym dokumentem uprawniaj cym do przekroczenia granicy pa stwa
pozwol na ustalenie to samo ci ich posiadacza.”;
22) art. 45 otrzymuje brzmienie:
„Art. 45. Bro palna oraz inna bro zdolna do ra enia celów na odleg o mo e
by u ywana w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.”;
23) w art. 51 w ust. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pa stwa nieb d cego
pa stwem cz onkowskim Unii Europejskiej bro lub amunicj bez wymaganego za wiadczenia w a ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub
nie dope nia obowi zku pisemnego zg oszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;”,
b) po pkt 5 dodaje si pkt 5a–5d w brzmieniu:
„5a) wywozi za granic , do pa stwa nieb d cego pa stwem cz onkowskim
Unii Europejskiej, bro lub amunicj bez zgody w a ciwego organu Policji
lub za wiadczenia zast puj cego pozwolenie na bro oraz uprawniaj cego
do wywozu broni;
5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej bro paln lub amunicj , bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;
5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej inn bro ni bro palna, bez wymaganego zawiadczenia w a ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;
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5d)wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej inn bro ni bro palna bez zgody w a ciwego organu Policji;”,
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) narusza zakaz przesy ania broni lub amunicji za po rednictwem podmiotów innych ni operatorzy wiadcz cy us ugi pocztowe;”,
d) w pkt 12 na ko cu kropk zast puje si
brzmieniu:

rednikiem i dodaje si pkt 13 i 14 w

„13) nie dope ni obowi zku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub
Europejskiej karty broni palnej;
14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji w a ciwemu ze
wzgl du na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udzia em cudzoziemców
oraz przybli onej liczbie uczestników bior cych w nich udzia .”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia alno ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia ami wybuchowymi, broni , amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z
pó n. zm.3)) wprowadza si nast puj ce zmiany:
1) w art. 3:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) obrocie – nale y przez to rozumie dzia alno handlow dotycz c materia ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym po rednictwo polegaj ce na negocjowaniu, doradztwie handlowym, pomocy w zawieraniu umów
oraz organizowaniu przemieszczania materia ów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, z wy czeniem spedytorów, wykonywan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”,
b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:
„3a) istotne cz ci amunicji – s to pociski wype nione materia ami wybuchowymi, chemicznymi rodkami obezw adniaj cymi lub zapalaj cymi albo
innymi substancjami, których dzia anie zagra a yciu lub zdrowiu, sp onki
inicjuj ce spalanie materia u miotaj cego i materia miotaj cy w postaci
prochu strzelniczego.”;
2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
3)

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, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125,
poz. 1036 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039.
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„2. Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót:
1) wyrobami pirotechnicznymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a–
c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiaach wybuchowych przeznaczonych do u ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117,
poz. 1007, z pó n. zm.4)),
2) broni paln pozbawion cech u ytkowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
3) broni inn ni bro palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, pozbawionymi w sposób trwa y i nieodwracalny bojowych
cech u ytkowych, zgodnie z art. 19a.”;
3) w art. 8:
a) w ust. 1 w pkt 1:
– lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) nie by a skazana prawomocnym orzeczeniem za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe lub umy lne wykroczenie
skarbowe,”,
– po lit. g dodaje si lit. h w brzmieniu:
„h) nie jest obj ta tocz cym si przeciwko niej post powaniem w sprawach o umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe
lub umy lne wykroczenie skarbowe,”,
b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedsi biorcy innemu ni osoba fizyczna, je eli co najmniej dwie osoby
b d ce cz onkami organu zarz dzaj cego przedsi biorstwa albo cz onek
organu zarz dzaj cego przedsi biorstwa i ustanowiony przez ten organ do
kierowania dzia alno ci okre lon w koncesji prokurent lub pe nomocnik
spe niaj warunki okre lone w pkt 1, z tym e warunek, o którym mowa
w pkt 1 lit. g i h, dotyczy tak e wspólników spó ki, cz onków organu zarz dzaj cego, prokurentów oraz udzia owców lub akcjonariuszy posiadaj cych co najmniej 20 % udzia ów lub akcji.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wymóg, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 lit. c – nie dotyczy rusznikarzy,
2) ust. 2 pkt 2 – nie dotyczy przedsi biorcy wykonuj cego po rednictwo lub obrót bez prawa magazynowania.”;
4) w art. 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) za wiadczenia o niekaralno ci osób wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2
za umy lne przest pstwo lub umy lne przest pstwo skarbowe lub umy lne
wykroczenie skarbowe i o wiadczenia tych osób, e nie s prowadzone
przeciwko nim post powania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit.
h,”;
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, z 2008 r. Nr 214, poz.
1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039.
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5) w art. 15:
a) dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1 oraz na ko cu pkt 4 kropk zast puje si przecinkiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu:
„5) przekaza , po zako czeniu dzia alno ci gospodarczej, ewidencj , o której mowa w art. 23 i 29, ministrowi w a ciwemu do spraw gospodarki.”,
b) dodaje si ust. 2 w brzmieniu:
„2. Minister, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest obowi zany do przechowywania ewidencji przez okres nie krótszy ni 20 lat.”;
6) po art. 15 dodaje si art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. Minister w a ciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem
w a ciwym do spraw wewn trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi gni ciu opinii Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, okre li, w drodze rozporz dzenia, tryb i szczegó owe warunki
przekazywania ewidencji, uwzgl dniaj c posta przekazywanej ewidencji i termin jej przekazania.”;
7) w art. 16 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) je eli przedsi biorcy cofni to w ci gu ostatnich 10 lat koncesj , z wyj tkiem
cofni cia z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2,”;
8) w art. 17:
a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) przesta spe nia warunki okre lone w art. 8:
– w ust. 1 pkt 1 lit. g,
– w ust. 1 pkt 2 – w zakresie spe niania przez osoby w nim wymienione warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. g, oraz
– w ust. 2 pkt 1,”,
b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) gdy przedsi biorca nie spe nia okre lonych w ustawie warunków wykonywania dzia alno ci gospodarczej obj tej koncesj , w szczególno ci przesta spe nia warunek okre lony w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 w
zakresie spe niania przez osoby w nim wymienione warunku, o którym
mowa w pkt 1 lit. h.”;
9) po art. 17a dodaje si art. 17b w brzmieniu:
„Art. 17b. 1.Organ koncesyjny w decyzji o cofni ciu koncesji, mo e okre li
obowi zki przedsi biorcy w zakresie terminów zbycia posiadanych
przez niego materia ów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, dokumentacji technologii
oraz sposób zabezpieczenia dokumentacji i obiektów zwi zanych z
wytwarzaniem i obrotem.
2. Po uprawomocnieniu si decyzji przedsi biorca jest obowi zany
zby materia y wybuchowe, bro , amunicj oraz wyroby i dokumentacj technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w
terminie okre lonym w decyzji, o której mowa w pkt 1.
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3. Termin zbycia nie mo e by d u szy ni 3 miesi ce od uprawomocnienia si decyzji o cofni ciu koncesji.”;
10) w art. 18:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bro palna oraz ka da odr bna, istotna cz
kowaniu przez producenta.”,

broni palnej podlegaj ozna-

b) po ust. 3 dodaje si ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. Oznakowanie, z zastrze eniem ust. 3b, powinno obejmowa : kraj producenta, nazw wytwórcy, numer seryjny i rok wytworzenia, je eli nie zosta
zawarty w numerze seryjnym.
3b. Oznakowanie mo e sk ada si z niepowtarzalnego i atwego do identyfikacji kodu cyfrowego lub alfanumerycznego, zawieraj cego numer seryjny
broni palnej.
3c. Minister w a ciwy do spraw gospodarki okre li, w drodze rozporz dzenia,
wzór oznakowania broni palnej zawieraj cy kod cyfrowy lub alfanumeryczny, maj c na uwadze umo liwienie innym pa stwom atw identyfikacj kraju wytworzenia broni palnej.”;
11) po art. 18 dodaje si art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a.

Pojedyncze podstawowe opakowanie amunicji podlega oznakowaniu. Oznakowanie powinno obejmowa nazw wytwórcy, numer
identyfikacyjny partii, kaliber i typ amunicji.”;

12) po art. 19 dodaje si art. 19a oraz art. 19b w brzmieniu:
„Art. 19a. 1. Bro inna ni bro palna oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym mog zosta pozbawione w sposób trwa y i nieodwracalny bojowych cech u ytkowych stanowi cych o ich przeznaczeniu przez uprawnionego przedsi biorc , zgodnie ze specyfikacj
techniczn okre laj c szczegó owo sposób pozbawiania cech u ytkowych danego rodzaju, typu i modelu broni i wyrobu, zwan dalej
„specyfikacj techniczn ”, wydan przez jednostk uprawnion i zatwierdzon przez jednostk uprawnion do potwierdzania pozbawienia cech u ytkowych.
2. Przez pozbawienie broni oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w sposób trwa y i nieodwracalny bojowych
cech u ytkowych, zwane dalej „pozbawieniem cech u ytkowych”,
nale y rozumie dzia anie maj ce na celu eliminacj cech u ytkowych przes dzaj cych o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. Do pozbawiania cech u ytkowych uprawniony jest przedsi biorca
wykonuj cy dzia alno gospodarcz w zakresie wytwarzania danego rodzaju broni lub wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
4. Pozbawienie cech u ytkowych przez przedsi biorc wymaga potwierdzenia.
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Art. 19b. 1. Pozbawianie cech u ytkowych broni innej ni bro palna i wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym podlega ewidencjonowaniu.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw wewn trznych, po zasi gni ciu opinii Szefa Agencji
Bezpiecze stwa Wewn trznego, okre li, w drodze rozporz dzenia:
1) tryb potwierdzania pozbawienia cech u ytkowych i sposób znakowania broni i wyrobów pozbawionych cech u ytkowych oraz
zakres informacji umieszczanych w ewidencji,
2) jednostki uprawnione do wydawania specyfikacji technicznych,
3) jednostki uprawnione do potwierdzania pozbawienia cech u ytkowych i zatwierdzania specyfikacji technicznej,
4) sposób post powania z broni i wyrobami przekazanymi do pozbawienia cech u ytkowych, opracowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech u ytkowych przez
jednostki uprawnione do:
a) wydawania specyfikacji technicznych,
b) pozbawiania cech u ytkowych,
c) potwierdzania pozbawienia cech u ytkowych,
5) stawki odp atno ci za wydanie specyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodno ci pozbawienia broni oraz wyrobów o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym cech u ytkowych z
odpowiedni specyfikacj techniczn
– maj c na wzgl dzie zastosowanie w a ciwej procedury przy pozbawianiu cech u ytkowych, gwarantuj cej bezpiecze stwo nabywców broni oraz wyrobów pozbawionych cech u ytkowych.”;
13) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w a ciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem w a ciwym do spraw wewn trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi gni ciu opinii Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, okre li, w drodze
rozporz dzenia, sposób ewidencjonowania oraz zakres danych, jakie powinna
zawiera dokumentacja wytworzonych materia ów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej, o której mowa w art. 18 ust. 3, maj c na wzgl dzie zapewnienie pe nej rejestracji wytworzonych materia ów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej.”;
14) art. 25c otrzymuje brzmienie:
„Art. 25c. Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki oczyszczania terenów z materia ów wybuchowych i niebezpiecznych, a w szczególno ci tryb zg aszania i zabezpieczania tych
materia ów, w tym sposób i zakres udzia u Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji czynno ci, o których mowa w art. 25b,
oraz warunki wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materia ów wybuchowych i niebezpiecznych, maj c na wzgl dzie ochro-
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n ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz rodowiska naturalnego.”;
15) w art. 27:
a) ust. 3 i 4 otrzymuj brzmienie:
„3. Importowana bro palna oraz odr bne, istotne cz ci broni palnej podlegaj oznakowaniu indywidualnym numerem seryjnym, zawieraj cym dane,
o których mowa w art. 18 ust. 3a.
broni palnej nie
4. Je eli importowana bro palna lub odr bna, istotna cz
jest oznakowana zgodnie z ust. 3, jej oznakowania mo e dokona przedsi biorca posiadaj cy koncesj na wytwarzanie danego rodzaju broni, w
sposób umo liwiaj cy identyfikacj kraju importera oraz przedsi biorc
importuj cego.”,
b) dodaje si ust. 5 w brzmieniu:
broni palnej, przekazywane
„5. Bro palna oraz ka da odr bna, istotna cz
z zapasów rz dowych, podlegaj oznakowaniu, o którym mowa w art. 18
ust. 3a lub 3b.”;
16) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Materia y wybuchowe, bro , amunicja, istotne cz ci broni i amunicji oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przeznaczone do obrotu,
podlegaj ewidencjonowaniu.”;
17) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. 1. Obrotu materia ami wybuchowymi, broni , amunicj oraz wyrobami i
technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dokonuje
si na podstawie dokumentu uprawniaj cego do nabycia i sprzeda y.
2. Materia y wybuchowe, bro , amunicja, wyroby oraz technologia o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym mog by sprzedawane
wy cznie podmiotom okre lonym w niniejszej ustawie, z tym e:
1) materia y wybuchowe sprzedaje si :
a) przedsi biorcy i jednostce naukowej, którzy przed o :
– koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w
zakresie wytwarzania lub obrotu materia ami wybuchowymi,
– koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w
zakresie wytwarzania amunicji,
– pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub u ywanie
materia ów wybuchowych wydane odpowiednio przez
wojewod lub inny organ uprawniony do wydania takiego
pozwolenia na podstawie odr bnych przepisów,
b) Si om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, S u bie Kontrwywiadu Wojskowego, S u bie Wywiadu Wojskowego,
Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Stra y
Granicznej, S u bie Wi ziennej, Biuru Ochrony Rz du i
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Pa stwowej Stra y Po arnej, po okazaniu dokumentu
uprawniaj cego do ich nabycia, wystawionego przez w aciwy organ,
c) innym podmiotom, których dost p do materia ów wybuchowych reguluj odr bne przepisy, na warunkach w nich
okre lonych,
2) bro oraz istotne cz ci broni sprzedaje si :
a) osobom fizycznym, przedsi biorcom oraz innym podmiotom, które przed o za wiadczenie wydane odpowiednio
przez w a ciwy organ Policji lub organ wojskowy, uprawniaj ce do nabycia okre lonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni,
b) cudzoziemcom na warunkach okre lonych w ustawie z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
c) przedsi biorcom, którzy przed o koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu broni ,
d) przedsi biorcom, którzy przed o koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie wytwarzania broni
– zgodnie z zakresem koncesji,
e) przedsi biorcom, którzy przed o koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w celu przeprowadzania prób rodzajów amunicji wytwarzanej na podstawie koncesji,
f) Si om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, S u bie Kontrwywiadu Wojskowego, S u bie Wywiadu Wojskowego,
Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Stra y
Granicznej, S u bie Celnej, S u bie Wi ziennej i Biuru
Ochrony Rz du, po okazaniu dokumentu uprawniaj cego
do jej nabycia, wystawionego przez w a ciwy organ,
g) Pa stwowej Stra y owieckiej, Stra y Ochrony Kolei,
Stra y Le nej, Pa stwowej Stra y Rybackiej, stra y gminnej (miejskiej), Stra y Marsza kowskiej, Stra y Parkowej,
kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego – na
podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ
Policji,
h) specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym,
uprawnionym do posiadania broni na podstawie wiadectwa broni – na podstawie za wiadczenia w a ciwego organu Policji, uprawniaj cego do nabycia okre lonego rodzaju
oraz ilo ci egzemplarzy broni,
i) innym podmiotom, których dost p do broni reguluj odr bne przepisy, na warunkach w nich okre lonych,
3) amunicj sprzedaje si :
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a) osobom fizycznym, przedsi biorcom oraz innym podmiotom na podstawie:
– legitymacji posiadacza broni lub wiadectwa broni,
– za wiadczenia wydanego odpowiednio przez w a ciwy
organ Policji lub organ wojskowy, uprawniaj cego do
nabycia okre lonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy
broni wraz z amunicj do tej broni,
b) cudzoziemcom, na warunkach okre lonych w ustawie z
dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
c) przedsi biorcom, którzy przed o koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu amunicj ,
d) przedsi biorcom, którzy przed o koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie obrotu broni oraz
dokument potwierdzaj cy nabycie broni – w ilo ci niezb dnej do odstrzelenia 3 nabojów z ka dej lufy egzemplarza
broni palnej przeznaczonej do sprzeda y,
e) Si om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, S u bie Kontrwywiadu Wojskowego, S u bie Wywiadu Wojskowego,
Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Stra y
Granicznej, S u bie Celnej, S u bie Wi ziennej i Biuru
Ochrony Rz du, po okazaniu dokumentu uprawniaj cego
do jej nabycia, wystawionego przez w a ciwy organ,
f) Pa stwowej Stra y owieckiej, Stra y Ochrony Kolei,
Stra y Le nej, Pa stwowej Stra y Rybackiej, stra y gminnej (miejskiej), Stra y Marsza kowskiej, Stra y Parkowej,
kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego – na
podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ
Policji,
g) specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochronnym na
podstawie pisemnej zgody w a ciwego komendanta wojewódzkiego Policji w celu szkolenia strzeleckiego,
h) innym podmiotom, których dost p do amunicji reguluj odr bne przepisy, na warunkach w nich okre lonych,
4) istotne cz ci amunicji sprzedaje si przedsi biorcom, którzy
przed o koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej
w zakresie wytwarzania amunicji, w której te cz ci wyst puj ,
5) proch strzelniczy i sp onki sprzedaje si osobom, które oka
legitymacj posiadacza broni my liwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej,
6) proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje si pe noletnim w acicielom replik broni palnej rozdzielnego adowania, którzy
oka dowód to samo ci oraz Europejsk kart broni palnej,
7) wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje
si :
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a) przedsi biorcom posiadaj cym koncesj na wykonywanie
dzia alno ci gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
b) Si om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, S u bie Kontrwywiadu Wojskowego, S u bie Wywiadu Wojskowego,
Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Stra y
Granicznej, S u bie Celnej, S u bie Wi ziennej, Biuru
Ochrony Rz du i Pa stwowej Stra y Pa stwowej, po okazaniu dokumentu uprawniaj cego do ich nabycia, wystawionego przez w a ciwy organ,
c) Pa stwowej Stra y owieckiej, Stra y Ochrony Kolei,
Stra y Le nej, Stra y Rybackiej, stra y gminnej (miejskiej),
Stra y Marsza kowskiej, Stra y Parkowej, kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu uprawniaj cego do ich nabycia, wystawionego
przez w a ciwy organ,
d) innym podmiotom, których dost p do wyborów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym reguluj odr bne przepisy, na warunkach w nich okre lonych,
8) kamizelki kuloodporne, he my wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, ko czyn i innych cz ci cia a sprzedaje si tak e
przedsi biorcom, którzy posiadaj koncesj na wykonywanie
dzia alno ci gospodarczej w zakresie us ug ochrony osób i mienia, oraz przedsi biorcom albo jednostkom organizacyjnym,
które na podstawie odr bnych przepisów powo a y wewn trzne
s u by ochrony, oraz szko om kszta c cym w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a tak e przedsi biorcom prowadz cym dzia alno szkoleniow dla osób ubiegaj cych si o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej,
9) technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje si :
a) przedsi biorcom, którzy przed o koncesj na wykonywanie dzia alno ci gospodarczej w zakresie:
– obrotu okre lonymi technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
– wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, których dotyczy dana technologia,
b) Si om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, S u bie Kontrwywiadu Wojskowego, S u bie Wywiadu Wojskowego,
Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Stra y
Granicznej, S u bie Celnej, S u bie Wi ziennej i Biuru
Ochrony Rz du, po okazaniu dokumentu uprawniaj cego
do ich nabycia, wystawionego przez w a ciwy organ.
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3. Przedsi biorca, który sprzedaje materia y wybuchowe, bro , amunicj oraz wyroby i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowi zany jest poinformowa o dokonanej transakcji organ, który wyda dokument uprawniaj cy do zakupu.
4. Dopuszcza si przeprowadzanie transakcji dotycz cych broni i amunicji za po rednictwem sieci teleinformatycznej. Strony transakcji
opatruj dokumenty dotycz ce obrotu broni i amunicj bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Minister w a ciwy do spraw gospodarki i minister w a ciwy do
spraw wewn trznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasi gni ciu opinii Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, okre l , w drodze rozporz dzenia:
1) tryb, form i zakres przekazywania przez przedsi biorców informacji o dokonanej transakcji, o której mowa w ust. 3 i 4, organowi wydaj cemu dokument uprawniaj cy do zakupu,
2) szczegó owe zasady i sposób udokumentowania odstrzelenia
nabojów z broni wprowadzanej do obrotu,
3) szczegó owe zasady sprzeda y dotycz ce obrotu materia ami
wybuchowymi, broni , amunicj oraz wyrobami i technologi o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
4) zakres i tryb kontroli przestrzegania zasad sprzeda y dotycz cych materia ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
5) szczegó owe zasady dotycz ce obrotu broni i amunicj za porednictwem sieci teleinformatycznej
– maj c na wzgl dzie zapewnienie bezpiecze stwa.”;
18) w art. 35d ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku przemieszczania broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako pa stwa pocz tkowego transakcji, po wiadczenia zgody przewozowej dokonuje, z zastrze eniem art. 35g ust. 1, komendant wojewódzki Policji
w a ciwy ze wzgl du na siedzib zbywcy broni palnej.”;
19) art. 35e oraz art. 35f otrzymuj brzmienie:
„Art. 35e. 1. Komendant wojewódzki Policji mo e odmówi po wiadczenia zgody przewozowej z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 3.
2. Odmowa po wiadczenia zgody przewozowej nast puje w drodze
decyzji administracyjnej.
3. Organem odwo awczym od decyzji, o której mowa w ust. 2, jest organ koncesyjny.
Art. 35f. 1. Komendant wojewódzki Policji po dokonaniu czynno ci po wiadczenia zgody przewozowej jest obowi zany do bezzw ocznego
przes ania kopii tej zgody do Komendanta G ównego Policji, który
przekazuje ten dokument w a ciwym w adzom pa stwa docelowego
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transakcji i pa stw, przez których terytorium b dzie przemieszczana
bro palna, oraz Komendantowi G ównemu Stra y Granicznej.
2. Po dokonaniu czynno ci po wiadczenia zgody przewozowej komendant wojewódzki Policji mo e przeprowadzi kontrol zgodnoci informacji zawartych w zgodzie przewozowej z broni paln
przemieszczan z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
20) w art. 35g ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ koncesyjny mo e, w drodze decyzji administracyjnej, zwolni przedsi biorc dokonuj cego przemieszczenia broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako pa stwa pocz tkowego transakcji z obowi zku ka dorazowego po wiadczania zgód przewozowych przez komendanta wojewódzkiego
Policji, je eli udokumentuje on stosowanie co najmniej przez 3 lata wewn trznego systemu kontroli i zarz dzania obrotem towarami strategicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa
pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).”;
21) w art. 35i w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przekaza po wiadczon przez siebie kopi zgody przewozowej komendantowi
wojewódzkiemu Policji w a ciwemu ze wzgl du na swoj siedzib , nie pó niej
ni 5 dni roboczych przed wydaniem broni palnej jej nabywcy.”;
22) w art. 35k ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku przemieszczania broni palnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako pa stwa docelowego transakcji, po wiadczenia uprzedniej zgody
przewozowej dokonuje komendant wojewódzki Policji, w a ciwy ze wzgl du
na siedzib nabywcy broni palnej, w terminie nie d u szym ni 5 dni od dnia jej
wp ywu do tego organu.”;
23) w art. 35l ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komendant wojewódzki Policji mo e odmówi po wiadczenia uprzedniej zgody przewozowej z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 3.”;
24) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Kto wykonuje dzia alno gospodarcz w zakresie wytwarzania lub
obrotu materia ami wybuchowymi, broni , amunicj albo wyrobami i
technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom okre lonym w koncesji, albo nie dope nia
obowi zku oznakowania broni palnej lub pojedynczego, podstawowego opakowania amunicji,
podlega karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10.
2. Je eli sprawca czynu okre lonego w ust. 1 dzia a nieumy lnie,
podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3.
3. W razie skazania za przest pstwo okre lone w ust. 1 lub 2, orzeka
si przepadek materia ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a tak e innych
przedmiotów, które s u y y lub by y przeznaczone do pope nienia
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przest pstwa, albo pochodz cych bezpo rednio lub po rednio z
przest pstwa, chocia by nie stanowi y one w asno ci sprawcy.”;
25) art. 38 otrzymuje brzmienie:
„Art. 38. 1. Kto wbrew obowi zkom okre lonym w art. 15 ust. 1 pkt 2 lub 3 nie
dokonuje zawiadomie okre lonych w tych przepisach,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.
2. Tej samej karze podlega, kto nie wykonuje obowi zku, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5.”.
Art. 3.
Do spraw wszcz tych i niezako czonych przed dniem wej cia w ycie niniejszej ustawy
stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 4.
Zachowuj wa no dokumenty potwierdzaj ce legalno
dnia wej cia w ycie niniejszej ustawy.

posiadania broni, wydane do

Art. 5.
1. Osoby posiadaj ce, w dniu wej cia w ycie niniejszej ustawy, bro paln na nabój
scalony wytworzon przed 1850 r. lub replik tej broni, w terminie roku od dnia jej
wej cia w ycie, mog wyst pi do w a ciwego organu Policji o wydanie pozwolenia na bro do celów kolekcjonerskich.
2. Je eli pozwolenie b dzie dotyczy o jedynie broni, o której mowa w ust. 1, od wnioskodawcy nie wymaga si cz onkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
Art. 6.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 36 ust. 5, art. 43
ust. 5c, art. 43 ust. 12 oraz art. 44 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj moc
do czasu wydania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 6,
art. 43 ust. 8, art. 43 ust. 16 oraz art. 44 ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejsz ustaw , nie d u ej jednak ni 12 miesi cy od dnia jej
wej cia w ycie.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 30
ustawy, o której mowa w art. 2, zachowuj moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 30 ust. 5 ustawy, o której mowa w
art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw , nie d u ej jednak ni 12 miesi cy od
dnia jej wej cia w ycie.
Art. 7.
Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.
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