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Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 22 czerwca
2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w za-
kresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowy-
mi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 67,
poz. 679 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Materia∏y wybuchowe sprzedaje si´:

1) przedsi´biorcy i jednostce naukowej, którzy przed-
∏o˝à:
a) koncesj´ na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-

darczej w zakresie wytwarzania lub obrotu ma-
teria∏ami wybuchowymi lub

b) koncesj´ na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania amunicji albo

c) 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;

2) Si∏om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´zien-
nej, Biuru Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, po okazaniu dokumentu uprawniajàcego
do ich nabycia, wystawionego przez w∏aÊciwy or-
gan;

3) innym podmiotom, których dost´p do materia∏ów
wybuchowych regulujà odr´bne przepisy, na wa-
runkach w nich okreÊlonych.

2. Rodzaj sprzedanych materia∏ów wybuchowych
musi odpowiadaç rodzajowi materia∏u wybuchowego
okreÊlonemu w koncesji lub pozwoleniu, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1, a w odniesieniu do podmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rodzajowi okreÊlonemu
w dokumencie uprawniajàcym do ich nabycia.

§ 2. 1. O sprzeda˝y materia∏ów wybuchowych
sprzedawca zawiadamia, w ciàgu 3 dni od daty sprze-
da˝y, komendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci go-
spodarczej przez nabywc´, a w przypadku jednostki
naukowej — w∏aÊciwego ze wzgl´du na jej siedzib´.
W razie sprzeda˝y materia∏ów wybuchowych podmio-
tom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiadamia
si´ organ, który wyda∏ dokument uprawniajàcy do na-
bycia materia∏ów wybuchowych.

2. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Broƒ oraz istotne cz´Êci broni sprzedaje si´:
1) osobom fizycznym, przedsi´biorcom oraz innym

podmiotom, które przed∏o˝à zaÊwiadczenie wyda-
ne odpowiednio przez w∏aÊciwy organ Policji lub
organ wojskowy, uprawniajàce do nabycia okre-
Êlonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni;

2) cudzoziemcom na warunkach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.
Nr 53, poz. 549 z póên. zm.)2);

3) przedsi´biorcom, którzy przed∏o˝à koncesj´ na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
obrotu bronià;

4) przedsi´biorcom, którzy przed∏o˝à koncesj´ na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
wytwarzania broni — zgodnie z zakresem koncesji;

5) Si∏om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´ziennej
i Biuru Ochrony Rzàdu, po okazaniu dokumentu
uprawniajàcego do jej nabycia, wystawionego
przez w∏aÊciwy organ;

6) Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej, Stra˝y Ochrony Ko-
lei, Stra˝y LeÊnej, Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej,
stra˝y gminnej (miejskiej), Stra˝y Marsza∏kowskiej,
Stra˝y Parkowej, kontroli skarbowej i Inspekcji
Transportu Drogowego — na podstawie dokumen-
tu wydanego przez uprawniony organ Policji;

7) specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochron-
nym, uprawnionym do posiadania broni na pod-
stawie Êwiadectwa broni — na podstawie zaÊwiad-
czenia w∏aÊciwego organu Policji, uprawniajàcego
do nabycia okreÊlonego rodzaju oraz iloÊci egzem-
plarzy broni;

8) innym podmiotom, których dost´p do broni regu-
lujà odr´bne przepisy, na warunkach w nich okre-
Êlonych.

2. Rodzaj sprzedanej broni musi odpowiadaç ro-
dzajowi broni wymienionej w dokumencie uprawniajà-
cym do jej zakupu.

§ 4. W przypadku sprzeda˝y broni, o której mowa
w art. 11 pkt 5—7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o bro-
ni i amunicji, sprzedawca odnotowuje w prowadzonej
ewidencji nast´pujàce dane kupujàcego: imi´ i nazwi-
sko, NIP, seri´, numer i wystawc´ dokumentu stwier-
dzajàcego to˝samoÊç, adres, iloÊç, rodzaj, nazw´, mar-
k´ oraz typ broni i inne jej dane identyfikacyjne oraz da-
t´ transakcji.

§ 5. 1. Przedsi´biorca sprzedajàcy broƒ, z wyjàt-
kiem broni wymienionej w art. 11 pkt 5—7 ustawy
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, odstrzeliwuje
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trzy naboje z ka˝dego egzemplarza przeznaczonej do
sprzeda˝y broni palnej o kalibrze do 20 mm lub o kali-
brze wagowo-miarowym do 12 oraz zabezpiecza ∏uski.

2. Odstrzelenia nabojów dokonuje si´ w obecnoÊci
funkcjonariusza Policji pisemnie upowa˝nionego przez
komendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej przez sprzedawc´. Z czynnoÊci tej przedsi´bior-
ca sporzàdza protokó∏ zawierajàcy nast´pujàce dane:

1) dat´ odstrza∏u;

2) rodzaj, nazw´, mark´, kaliber, seri´, numer i rok
produkcji broni;

3) oznaczenie producenta broni;

4) ewentualne dodatkowe oznaczenia fabryczne sto-
sowane przez producenta lub szczegó∏owy opis
broni;

5) podpisy przedsi´biorcy i funkcjonariusza Policji.

§ 6. 1. O fakcie sprzeda˝y broni lub jej istotnych cz´-
Êci sprzedawca zawiadamia w ciàgu 3 dni od daty
sprzeda˝y:

1) w∏aÊciwy organ Policji lub organ wojskowy, który
wyda∏ zaÊwiadczenie uprawniajàce do nabycia
broni lub jej istotnych cz´Êci, a w przypadku sprze-
da˝y broni lub jej istotnych cz´Êci przedsi´bior-
com, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, organ
Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce wykonywa-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej nabywcy;

2) w przypadku sprzeda˝y broni lub jej istotnych cz´-
Êci podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5,
6 i 8, organ, który wyda∏ dokument uprawniajàcy
do nabycia broni lub jej istotnych cz´Êci.

2. Podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, ∏àcz-
nie ze sprzedanà bronià otrzymujà trzy ∏uski do ka˝de-
go egzemplarza broni wraz z protoko∏em odstrza∏u,
o którym mowa w § 5 ust. 2.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, do-
∏àcza si´ trzy ∏uski odstrzelonych nabojów wraz z pro-
toko∏em odstrza∏u, o którym mowa w § 5 ust. 2.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ do podmiotów,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.

5. Wzór zawiadomienia o sprzeda˝y broni lub jej
istotnych cz´Êci podmiotom, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1—4 i 6—8, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

6. Wzór zawiadomienia o sprzeda˝y broni lub jej
istotnych cz´Êci podmiotom, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 5, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Amunicj´ sprzedaje si´:

1) osobom fizycznym, przedsi´biorcom oraz innym
podmiotom na podstawie:
a) legitymacji posiadacza broni lub Êwiadectwa

broni,
b) zaÊwiadczenia wydanego odpowiednio przez

w∏aÊciwy organ Policji lub organ wojskowy,

uprawniajàcego do nabycia okreÊlonego rodza-
ju oraz liczby egzemplarzy broni wraz z amunicjà
do tej broni;

2) cudzoziemcom, na warunkach okreÊlonych w usta-
wie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji;

3) przedsi´biorcom, którzy przed∏o˝à koncesj´ na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
obrotu amunicjà;

4) przedsi´biorcom, którzy przed∏o˝à koncesj´ na wy-
konywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
obrotu bronià oraz dokument potwierdzajàcy na-
bycie broni — w iloÊci trzech sztuk amunicji do ka˝-
dego egzemplarza nabytej broni, w celu dokonania
czynnoÊci, o których mowa w § 5 ust. 1;

5) Si∏om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´ziennej
i Biuru Ochrony Rzàdu, po okazaniu dokumentu
uprawniajàcego do jej nabycia, wystawionego
przez w∏aÊciwy organ;

6) Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej, Stra˝y Ochrony Ko-
lei, Stra˝y LeÊnej, Paƒstwowej Stra˝y Rybackiej,
stra˝y gminnej (miejskiej), Stra˝y Marsza∏kowskiej,
Stra˝y Parkowej, kontroli skarbowej i Inspekcji
Transportu Drogowego — na podstawie dokumen-
tu wydanego przez uprawniony organ Policji;

7) specjalistycznym uzbrojonym formacjom ochron-
nym na podstawie pisemnej zgody w∏aÊciwego ko-
mendanta wojewódzkiego Policji w celu szkolenia
strzeleckiego.

2. Rodzaj i kaliber sprzedawanej amunicji musi od-
powiadaç rodzajowi i kalibrowi broni wymienionej
w dokumencie uprawniajàcym do jej posiadania.

3. Istotne cz´Êci amunicji sprzedaje si´ przedsi´-
biorcom, którzy przed∏o˝à koncesj´ na wykonywanie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania
amunicji, w której te cz´Êci wyst´pujà, z zastrze˝eniem
§ 9.

§ 8. 1. O sprzeda˝y amunicji przedsi´biorcom,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, sprzedawca zawia-
damia, w ciàgu 3 dni od daty sprzeda˝y, komendanta
wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez na-
bywc´, a w przypadku sprzeda˝y amunicji podmiotom,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 i 7 — organ, który wy-
da∏ dokument uprawniajàcy do nabycia amunicji.

2. Wzór zawiadomienia okreÊla za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 9. Proch strzelniczy i sp∏onki mo˝na sprzedawaç
osobom, które oka˝à legitymacj´ posiadacza broni my-
Êliwskiej lub sportowej.

§ 10. 1. Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym sprzedaje si´:

1) przedsi´biorcom posiadajàcym koncesj´ na wyko-
nywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym;



Dziennik Ustaw Nr 156 — 10097 — Poz. 1303

2) Si∏om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´ziennej
i Biuru Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, po okazaniu dokumentu uprawniajàcego do
ich nabycia, wystawionego przez w∏aÊciwy organ;

3) Paƒstwowej Stra˝y ¸owieckiej, Stra˝y Ochrony Ko-
lei, Stra˝y LeÊnej, Stra˝y Rybackiej, stra˝y gminnej
(miejskiej), Stra˝y Marsza∏kowskiej, Stra˝y Parko-
wej, kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Dro-
gowego, po okazaniu dokumentu uprawniajàcego
do ich nabycia wystawionego przez w∏aÊciwy or-
gan;

4) innym podmiotom, których dost´p do wyrobów
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regu-
lujà odr´bne przepisy, na warunkach w nich okre-
Êlonych.

2. Kamizelki kuloodporne, he∏my wojskowe i poli-
cyjne, ochraniacze twarzy, koƒczyn i innych cz´Êci cia-
∏a sprzedaje si´ tak˝e przedsi´biorcom, którzy posiada-
jà koncesj´ na wykonywanie dzia∏alnoÊci 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´trz-
ne s∏u˝by ochrony, oraz szko∏om kszta∏càcym w zawo-
dzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a tak-
˝e przedsi´biorcom prowadzàcym dzia∏alnoÊç szkole-
niowà dla osób ubiegajàcych si´ o wydanie licencji
pracownika ochrony fizycznej.

§ 11. Technologie o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym sprzedaje si´:

1) przedsi´biorcom, którzy przed∏o˝à:
a) koncesj´ na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-

darczej w zakresie obrotu okreÊlonymi technolo-
giami o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym lub 

b) koncesj´ na wykonywanie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania wyrobów o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym, których
dotyczy dana technologia;

2) Si∏om Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji,
Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Stra˝y Granicznej, S∏u˝bie Wi´ziennej
i Biuru Ochrony Rzàdu, po okazaniu dokumentu
uprawniajàcego do ich nabycia, wystawionego
przez w∏aÊciwy organ.

§ 12. Zakres kontroli przestrzegania warunków
sprzeda˝y materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym obejmuje:

1) prawid∏owoÊç prowadzenia dokumentacji sprzeda-
˝y;

2) sprawdzenie przystosowania oraz zabezpieczenia
obiektów i pomieszczeƒ, w których prowadzona
jest sprzeda˝, pod wzgl´dem zapewnienia bezpie-
czeƒstwa;

3) przestrzeganie terminów zawiadomieƒ o sprzeda-
˝y.

§ 13. 1. Kontrol´ przeprowadza si´ w dniach i go-
dzinach pracy obowiàzujàcych u kontrolowanego
przedsi´biorcy, a w sytuacjach szczególnie uzasadnio-
nych — o ka˝dej porze.

2. Kontrola mo˝e byç przeprowadzona w siedzibie
kontrolowanego przedsi´biorcy, innych miejscach
zwiàzanych z prowadzonà przez niego dzia∏alnoÊcià
gospodarczà lub w siedzibie organu kontrolujàcego.

§ 14. CzynnoÊci kontrolne realizowane sà poprzez:
1) wst´p do obiektów i pomieszczeƒ, sprawdzenie

obiektów i pomieszczeƒ sprzeda˝y i przechowywa-
nia materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji
oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym oraz rusznikarni pod
wzgl´dem zabezpieczenia;

2) sprawdzenie dokumentacji w zakresie obj´tym kon-
trolà, a tak˝e ˝àdanie odpisów i wyciàgów z tych
dokumentów, w tym równie˝ je˝eli to konieczne ̋ à-
danie t∏umaczenia na j´zyk polski dokumentów
sporzàdzonych w j´zyku obcym;

3) zabezpieczanie dokumentów i innych dowodów;
4) ˝àdanie pisemnych wyjaÊnieƒ i oÊwiadczeƒ doty-

czàcych kontrolowanego zakresu prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej.
§ 15. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporzàdza si´

protokó∏ kontroli, zwany dalej „protoko∏em”.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:
1) oznaczenie przedsi´biorcy i jego adres;
2) imi´ i nazwisko kontrolujàcego lub kontrolujàcych;
3) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia czynnoÊci kontrol-

nych;
4) okreÊlenie przedmiotowego zakresu kontroli;
5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu fak-

tycznego, w tym stwierdzonych nieprawid∏owoÊci,
ich zakresu i skutków;

6) opis za∏àczników;
7) informacj´ o pouczeniu przedsi´biorcy o prawie

zg∏aszania zastrze˝eƒ do protoko∏u oraz o prawie
odmowy podpisania protoko∏u kontroli.
3. Protokó∏ mo˝e zawieraç równie˝ wnioski doty-

czàce dalszego post´powania wobec przedsi´biorcy,
u którego przeprowadzono kontrol´.

§ 16. 1. Protokó∏ podpisujà kontrolujàcy i kontrolo-
wany przedsi´biorca.

2. Przed podpisaniem protoko∏u kontrolowany
przedsi´biorca mo˝e z∏o˝yç na piÊmie zastrze˝enia
w terminie 3 dni od daty przedstawienia mu protoko∏u
do podpisu.

3. O nieuwzgl´dnieniu zastrze˝eƒ, o których mowa
w ust. 2, kontrolujàcy informuje kontrolowanego
przedsi´biorc´ na piÊmie.

4. O odmowie podpisania protoko∏u kontrolujàcy
czyni wzmiank´ w protokole.

5. Odmowa podpisania protoko∏u przez kontrolo-
wanego przedsi´biorc´ nie stanowi przeszkody do
podpisania go przez kontrolujàcego.
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6. Protokó∏ sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach.

7. Kopi´ protoko∏u kontrolujàcy pozostawia kontro-
lowanemu przedsi´biorcy.

§ 17. 1. Kontrolujàcy mo˝e utrwaliç przebieg kon-
troli za pomocà technik audiowizualnych. 

2. NoÊniki obrazu i dêwi´ku, na których utrwalono
przebieg kontroli, za∏àcza si´ do protoko∏u.

§ 18. 1. Organy okreÊlone w art. 34 pkt 2—4 ustawy
z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia-
∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami
i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-

nym w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia kontroli
przesy∏ajà protokó∏ organowi koncesyjnemu.

2. W przypadku gdy protokó∏ zawiera wnioski,
o których mowa w § 15 ust. 3, termin, o którym mowa
w ust. 1, wynosi 7 dni.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

Minister Spraw Wewn´trznych 
i Administracji:             K. Janik

————————————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97,
poz. 867); Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117,
poz. 1007.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
oraz Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 9 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 1303)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR


