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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 marca 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie badaƒ lekarskich i psychologicznych osób ubiegajàcych si´ 
lub posiadajàcych pozwolenie na broƒ.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psy-
chologicznych osób ubiegajàcych si´ lub posiadajà-
cych pozwolenie na broƒ (Dz. U. Nr 79, poz. 898) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. Badania lekarskie i psychologiczne osób

ubiegajàcych si´, do dnia uzyskania upraw-
nieƒ przez lekarzy i psychologów na podsta-
wie przepisów niniejszego rozporzàdzenia,
nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2001 r.,
przeprowadzajà lekarze i psychologowie
jednostek uprawnionych do przeprowadza-
nia badaƒ lekarskich i psychologicznych

osób ubiegajàcych si´ o wydanie licencji
oraz posiadajàcych licencj´ pracownika
ochrony fizycznej na podstawie art. 34 usta-
wy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r.
Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357
i z 2001 r. Nr 4, poz. 23), spe∏niajàcy warun-
ki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, w od-
niesieniu do lekarza i w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2,
w odniesieniu do psychologa.”;

2) za∏àcznik nr 3 otrzymuje brzmienie okreÊlone w za-
∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

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

Minister Zdrowia: G. Opala
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 marca 2001 r. (poz. 261)

WZÓR

(piecz´ç wydajàcego orzeczenie)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE ...................../........................
numer rok

Na podstawie § 3 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie badaƒ lekarskich i psy-

chologicznych osób ubiegajàcych si´ lub posiadajàcych pozwolenie na broƒ (Dz. U. Nr 79, poz. 898 i z 2001 r.

Nr 22, poz. 261)

stwierdzam:

Pani/Pan ...........................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

nr PESEL...........................................................

adres zamieszkania .........................................................................................................................................................
(miejscowoÊç, ulica, nr domu)

1) nie nale˝y do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

(Dz. U. Nr 53, poz. 549) i mo˝e dysponowaç bronià,

2) wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego i nie mo˝e dysponowaç bronià w myÊl

art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549)*).

....................................................................... ..................................................
(miejscowoÊç, data) (podpis i piecz´ç psychologa)

Od niniejszego orzeczenia s∏u˝y badanemu prawo odwo∏ania si´ do .......................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu odwo∏awczego)

w terminie ........................................................................

———————

*) Niepotrzebne skreÊliç.


