
Projekt z dnia 13 lipca 2020 r.

U S T A W A

z dnia ……………. 2020 r.

o zmianie ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych 

oraz niektórych innych ustaw1), 2)

Art. 1. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 994) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji dotyczących 

substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 

wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, 

zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie 

(UE) nr 98/2013 (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego 

dalej „rozporządzeniem (UE) 2019/1148”, lub w aktach delegowanych wydanych 

na podstawie art. 15 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji 

zawierających te substancje,”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) zasady funkcjonowania systemu pozwoleń;”,

c) w pkt 2 wyrazy „rozporządzenia (UE) nr 98/2013” zastępuje się wyrazami 

„rozporządzenia (UE) 2019/1148”;

2) w art. 2:

a) w pkt 3 i 4 wyrazy „rozporządzenia (UE) nr 98/2013” zastępuje się wyrazami 

„rozporządzenia (UE) 2019/1148”,

1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 
20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE)  nr 98/2013 (Dz. Urz. 
UE L 186 z 11.07.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 30).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz ustawę z dnia 15 
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 30.
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b) uchyla się pkt 5,

c) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) stosowaniu – rozumie się przez to stosowanie, o którym mowa w art. 3 pkt 24 

rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;”,

d) pkt 6–9 otrzymują brzmienie:

„6) przeciętnym użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, o 

której mowa w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2019/1148;

7) podejrzanej transakcji – rozumie się przez to transakcję, o której mowa w art. 3 pkt 

7 rozporządzenia (UE) 2019/1148;

8) podmiocie gospodarczym – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną lub 

organ publiczny lub grupę takich osób lub organów, o których mowa w art. 3 pkt 

10 rozporządzenia (UE) 2019/1148;

9) prekursorze materiałów wybuchowych podlegającym ograniczeniom – rozumie się 

przez to substancję, o której mowa w art. 3 pkt 12 rozporządzenia (UE) 

2019/1148.”;

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Zgłoszenia podejrzanej transakcji lub próby dokonania takiej transakcji, 

zniknięć lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II 

do rozporządzenia (UE) 2019/1148 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie 

art. 15 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje 

dokonuje się niezwłocznie.”;

4) w art. 4 wyrazy „art. 12 rozporządzenia (UE) nr 98/2013” zastępuje się wyrazami „art. 

15 rozporządzenia (UE) 2019/1148”;

5) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ogólnopolski system zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich 

transakcji, zniknięć i kradzieży oraz system pozwoleń”;

6) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system zgłaszania 

podejrzanych transakcji lub prób dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży 

znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 

2019/1148 lub w aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 15 tego 
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rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te substancje, zwany dalej 

„systemem zgłaszania”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Komendant Główny Policji prowadzi ogólnopolski system pozwoleń 

umożliwiający udostępnianie przeciętnym użytkownikom lub nabywanie, 

wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie przez nich prekursorów materiałów 

wybuchowych podlegających ograniczeniom w stężeniach nieprzekraczających 

odpowiednich górnych wartości granicznych określonych w kolumnie 3 tabeli w 

załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1148 lub w aktach delegowanych wydanych 

na podstawie art. 15 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających te 

substancje, zwany dalej „systemem pozwoleń”.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „system zgłaszania” dodaje się wyrazy „i system pozwoleń”,

d) w ust. 3 i 5 po wyrazach „systemie zgłaszania” dodaje się wyrazy „i systemie 

pozwoleń”;

7) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. W systemie pozwoleń gromadzi się:

1) informacje o pozwoleniu dla przeciętnego użytkownika na nabywanie, 

wprowadzanie, posiadanie i stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych 

podlegających ograniczeniom, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (UE) 

2019/1148, zwane dalej „pozwoleniem”, obejmujące:

a) datę wydania i cofnięcia pozwolenia przeciętnemu użytkownikowi,

b) numer pozwolenia;

2) dane o przeciętnym użytkowniku posiadającym pozwolenie:

a) imię i nazwisko,

b) rodzaj i numer dokumentu tożsamości, którym się posługuje, 

c) adres zamieszkania;

3) dane o prekursorze materiałów wybuchowych podlegającym ograniczeniom:

a) adres składowania, 

b) adres stosowania,

c) termin wprowadzenia lub stosowania.

2. Dane zgromadzone  w systemie pozwoleń przechowuje się przez 2 lata od 

terminu wprowadzenia lub stosowania prekursora materiałów wybuchowych 

podlegającego ograniczeniom.”;
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8) w art. 7 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „art. 3 pkt 9 rozporządzenia (UE) nr 

98/2013” zastępuje się wyrazami „art. 3 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2019/1148”;

9) w art. 8:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 4 we wprowadzeniu do 

wyliczenia po wyrazach „systemie zgłaszania” dodaje się wyrazy „i systemie 

pozwoleń”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prowadzący system zgłaszania i system pozwoleń może zawierać z podmiotami, o 

których mowa w ust. 1, porozumienie o udostępnianiu im danych lub informacji 

zgromadzonych w tych systemach w drodze teletransmisji bez konieczności składania 

wniosku, pod warunkiem że:”;

10) w art. 9 po wyrazach „systemie zgłaszania” dodaje się wyrazy „i systemie pozwoleń”; 

11) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Komendant Główny Policji przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, raz w roku, w 

terminie do dnia 15 stycznia za okres poprzedniego roku kalendarzowego raport 

zawierający informacje dotyczące:

1) liczby zgłoszonych podejrzanych transakcji, prób dokonania takich transakcji, 

zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w załącznikach I i 

II do rozporządzenia (UE) 2019/1148 lub w aktach delegowanych wydanych na 

podstawie art. 15 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji zawierających 

te substancje uzyskane na podstawie prowadzonej przez krajowy punkt kontaktowy 

ewidencji takich zgłoszeń;

2) liczby wniosków o wydanie pozwolenia otrzymanych w ramach systemu 

pozwoleń, liczby wydanych pozwoleń oraz najczęstszych powodach odmowy 

wydania pozwoleń;

3) wniosków z funkcjonowania krajowego punktu kontaktowego i systemu 

zgłaszania;

4) przeprowadzonych kontroli przestrzegania przez przeciętnych użytkowników art. 6 

rozporządzenia (UE) 2019/1148, w tym liczbie kontroli i objętych nimi 

przeciętnych użytkowników.”;

12) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
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„Art. 10a. 1. Kontrolę przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i hurtowych 

przepisów art. 7–9 rozporządzenia (UE) 2019/1148 prowadzą właściwe organy Inspekcji 

Handlowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1668, 2166 oraz z 2020 r. poz. 285).

2. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują do Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, w tym 

liczbie kontroli i objętych nimi podmiotów gospodarczych.

3. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie danych, o 

których mowa w ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

oraz ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, raz w roku, w terminie do dnia 15 

stycznia roku następującego po roku, którego dane dotyczą, zbiorczą informację 

zawierająca dane, o których mowa w ust. 2.”;

13) w art. 12 wyrazy „rozporządzenia (UE) nr 98/2013” zastępuje się wyrazami 

„rozporządzenia (UE) 2019/1148”;

14) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kto zaniechał zgłoszenia podejrzanej transakcji, próby dokonania takiej 

transakcji, zniknięcia lub kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w 

załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 2019/1148 lub w aktach delegowanych 

wydanych na podstawie art. 15 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji 

zawierających te substancje, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) w 

art. 145j:

1) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 

sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów 

wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylającego 

rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 1, z późn. 

zm.4)), zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2019/1148”;”;

2) ust. 5a otrzymuje brzmienie:

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 30.
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„5a. Do zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, 

należy:

1) obsługa ogólnopolskiego systemu zgłaszania podejrzanych transakcji lub prób 

dokonania takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji 

wymienionych w załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 2019/1148 lub w 

aktach delegowanych wydanych na podstawie art. 15 tego rozporządzenia oraz 

mieszanin lub substancji zawierających te substancje, o którym mowa w rozdziale 

2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 994 oraz z 2020 r. poz. …);

2) obsługa systemu pozwoleń na nabywanie, wprowadzanie, posiadanie i stosowanie 

prekursorów materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom;

3) zapewnienie odbierania połączeń telefonicznych oraz obsługa adresu poczty 

elektronicznej na potrzeby zgłaszania podejrzanych transakcji i obsługi systemu 

pozwoleń, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) prowadzenie ewidencji zgłoszeń podejrzanych transakcji lub prób dokonania 

takich transakcji, zniknięć i kradzieży znacznych ilości substancji wymienionych w 

załącznikach I i II do rozporządzenia (UE) 2019/1148 lub w aktach delegowanych 

wydanych na podstawie art. 15 tego rozporządzenia oraz mieszanin lub substancji 

zawierających te substancje;

5) prowadzenie ewidencji wniosków o wydanie pozwoleń dla przeciętnego 

użytkownika na nabywanie, wprowadzanie, posiadanie i stosowanie prekursorów 

materiałów wybuchowych podlegających ograniczeniom otrzymanych w systemie 

pozwoleń, wydanych takich pozwoleniach oraz najczęstszych powodach odmowy 

wydania takich pozwoleń, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów 

wybuchowych;

6) korzystanie z systemu wczesnego ostrzegania Europolu w celu ułatwienia 

wykrywania sprawców przestępstw i ostrzeganie właściwych organów w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej przed możliwymi zagrożeniami 

wynikającymi z możliwości użycia substancji, o których mowa w pkt 4, do 

nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych;
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7) upowszechnianie wytycznych, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia  

(UE) 2019/1148, w ramach współpracy między właściwymi organami i 

podmiotami gospodarczymi;

8) wymiana informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności za pomocą urządzeń 

teletransmisji danych, w celu zapobiegania przestępstwom o charakterze 

terrorystycznym;

9) kontrola przestrzegania przez przeciętnych użytkowników w rozumieniu art. 3 pkt 

8 rozporządzenia (UE) 2019/1148, przepisów art. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 

2019/1148.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1668, 2166 oraz z 2020 r. poz. 285) w art. 3 w ust. 1 pkt 2g otrzymuje nowe brzmienie:

„2g) kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych 

przepisów art. 7–9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i 

stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego rozporządzenie 

(WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (Dz. Urz. UE 

L 186 z 11.07.2019, str. 1, z późn. zm.5));”.

Art. 4. Tworzy się system pozwoleń.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Joanna Sauter-Kunach

Dyrektor Departamentu Prawnego

/podpisano elektronicznie/

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 231 z 06.09.2019, str. 30.
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