
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 października 2012 r.

Poz. 1202

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 19 października 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie 
wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

Na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wy-
robów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Szczegółowe wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania 
materiałów wybuchowych określają przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywa-
nia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”;

2) w § 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obiekt – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)  strefa ochrony – oznaczony obszar terenu otaczający obiekt lub jego część, w którym nie powinny pojawiać 
się czynniki stwarzające możliwość wybuchu lub spalenia materiału wybuchowego;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10)  wyroby pirotechniczne – wyroby w rozumieniu art. 62a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybu-
chowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.3));”,

1)  Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. 
Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, 
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. 
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, 
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, 
Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. 
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, 
Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, 
Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, 
poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, 
poz. 887 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1110.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, 
poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. 
Nr 155, poz. 1039, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 163, poz. 981, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368 oraz z 2012 r. poz. 951.
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d) uchyla się pkt 11,

e) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a)  klasy wyrobów pirotechnicznych – klasy wprowadzanych do obrotu wyrobów pirotechnicznych, określone 
przez producenta lub importera na podstawie art. 62c ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;”, 

f) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)  załącznik A – załącznik A „Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych” 
do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
(ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641);”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocenie nie podlegają wyroby pirotechniczne spełniające zasadnicze wymagania określone w przepisach 
rozdziału 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 
i posiadające oznakowanie CE.”;

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocenie podlegają materiały wybuchowe w postaci gotowych wyrobów, a także występujących w procesie 
technologicznym półproduktów, półfabrykatów, mieszanin reakcyjnych, surowców i odpadów. Oceny dokonuje się 
na koszt wnioskodawcy, przy czym na jego wniosek może być ona dokonana zgodnie z przepisami o ochronie  
informacji niejawnych.”;

5) w § 12 w ust. 4 pkt 7–10 otrzymują brzmienie:

„7) opis obiektu uwzględniający:

a) typ konstrukcji obiektu,

b) parametry obwałowań, parametry osłon i sztolni,

c) przegrody odciążające,

d) rodzaj okien, drzwi i szyb okiennych,

e) rodzaj wykończenia ścian i podłóg,

f) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych;

8) informacje dotyczące:

a) maksymalnej ilości materiałów wybuchowych w obiekcie lub w jego pomieszczeniach,

b)  liczby osób mogących przebywać w obiekcie, z podziałem na osoby przebywające w pomieszczeniach pracy 
stałej i czasowej,

c) zasięgu strefy ochrony obiektu i sposobu oznaczenia,

d) zasięgu stref zagrożenia;

9) opis uwzględniający:

a)  stosowane w obiekcie lub w jego pomieszczeniach urządzenia, osprzęt i instalacje elektryczne oraz inne  
instalacje energetyczne,

b)  rodzaje stosowanych w procesie technologicznym środków ogrzewających, chłodzących, smarujących 
i konserwujących oraz ich temperatury robocze,

c) urządzenia przeciwpożarowe, lokalizacje punktów sygnalizacji lub uruchamiania tych urządzeń; 

10) inne informacje dotyczące specyfiki obiektu oraz realizowanego procesu technologicznego.”;

6) w § 13 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1)  określonym w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów;

2)  określonym w Polskich Normach dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych – ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa;”;
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7) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42. 1. Pomieszczenia, w których jest prowadzony obrót wyrobami pirotechnicznymi, dzieli się na pomiesz-
czenia:

1) sklepowe – przeznaczone do realizacji bezpośredniej stałej sprzedaży;

2)  zaplecza – przeznaczone do przechowywania ilości wyrobów pirotechnicznych zapewniających ciągłość sprze-
daży;

3)  magazynowe – przystosowane do składowania wszystkich rodzajów wyrobów pirotechnicznych w ilościach 
przekraczających łączną masę 1000 kg brutto, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku, oraz do 
sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 4, wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do 
użytku teatralnego klasy T2 oraz pozostałych wyrobów pirotechnicznych klasy P2;

4)  doraźnej sprzedaży – przeznaczone do realizacji okolicznościowej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wido-
wiskowych, nie dłużej niż 21 dni w roku.

2. W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza mogą znajdować się wyłącznie wyroby piro-
techniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz 
pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto ich łącznej masy, odpo-
wiednio dla każdego z tych pomieszczeń.

3. W pomieszczeniach doraźnej sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowisko-
we klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy.

4. Prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywać się wy-
łącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.”;

8) w § 43 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Pomieszczenia, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 4, można lokalizować w tymczasowych obiektach budow-
lanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 44 
pkt 1–4, 7, 8, 11 i 12.”;

9) w § 44:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  są wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego 
oraz w koc gaśniczy;”,

b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6)  są usytuowane w obiekcie, który posiada sprawną instalację odgromową, spełniającą wymagania ochrony 
przed wyładowaniami atmosferycznymi;

 7)  urządzenia i instalacje elektryczne są sprawne technicznie i spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie 
z Polskimi Normami dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)  drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się po stronie 
zewnętrznej pomieszczenia;”,

d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)  półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiają-
cych tworzenie się w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu 
ludzi.”;

10) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. 1. Strefa ochrony dla pomieszczeń, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wydzielonych przeciw- 
pożarowo w sposób określony w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów, obejmuje obszar tych pomieszczeń, a w przypadku braku wydzielenia przeciwpożarowego 
tych pomieszczeń, obejmuje obszar wokół nich o pasie szerokości co najmniej 8 m.

2. W strefie ochrony pracodawca nie powinien dopuścić do:

1) palenia tytoniu;
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2) prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, w szczególności:

a)  używania otwartego ognia,

b)  prowadzenia prac spawalniczych lub prac związanych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,

c)  prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów 
pirotechnicznych;

3)  gromadzenia i przechowywania materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego. 

3. Jeżeli pomieszczenia, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stanowiące części obiektów handlowych nie 
są pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpożarowo, wokół nich wyznacza się strefę ochrony, o której mowa 
w ust. 1, w której poza czynnościami niedopuszczalnymi, określonymi w ust. 2, nie należy przechowywać substan-
cji i preparatów sklasyfikowanych jako łatwopalne, skrajnie łatwopalne bądź wysoce łatwopalne oraz butli zawie-
rających sprężony gaz.”;

11) uchyla się § 47;

12) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. Szczegółowe wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych, o których mowa w § 42 ust. 1 
pkt 3, określają przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybu-
chowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”;

13) w § 51: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi opracowuje karty kwalifikacyjne obiektów, 
w których pomieszczeniach jest prowadzona sprzedaż lub składowanie tych wyrobów.

2. Pracodawca nie opracowuje karty kwalifikacyjnej obiektu, w którym znajdują się pomieszczenia doraźnej 
sprzedaży oraz pomieszczenia sklepowe i zaplecza, w których łączny czas przechowywania wyrobów pirotechnicz-
nych nie przekracza 90 dni w roku.”, 

b) w ust. 3:
– pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) opis obiektu uwzględniający:

a) typ konstrukcji obiektu,

b) parametry obwałowań, parametry osłon i sztolni, 

c) rodzaj okien, drzwi i szyb okiennych,

d) rodzaj wykończenia ścian i podłóg,

e) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych;

9) informacje dotyczące:

a) maksymalnej ilości wyrobów pirotechnicznych w obiekcie lub w jego pomieszczeniach,

b) liczby osób mogących znajdować się w obiekcie,

c) faktycznych odległości od pobliskich obiektów,

d) zasięgu strefy ochrony obiektu i sposobu jej wyznaczania;”, 
– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) opis uwzględniający:

 a)  stosowane w obiekcie lub w jego pomieszczeniach urządzenia, osprzęt i instalacje elektryczne oraz inne 
instalacje energetyczne,

 b) urządzenia przeciwpożarowe, lokalizacje punktów sygnalizacji lub uruchamiania tych urządzeń;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. M. Haładyj




