
 

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r. 

Poz. 45 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 3 stycznia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie 

pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń  

lub zarejestrowaną broń pneumatyczną 

Na podstawie art. 15l ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284 i 1214) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych 

osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających 

pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. poz. 1562) w załączniku nr 4 do rozporządzenia 

w pkt 1 i 2 wyrazy „art. 15 ust. 1 pkt 2 i 4” zastępuje się wyrazami „art. 15 ust. 1 pkt 3”. 

§ 2. 1. Szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich oraz szkolenia 

z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa odpowied-

nio w art. 15b ust. 3 i art. 15c ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji: 

1) ukończone przed dniem 21 sierpnia 2019 r. – zachowują ważność; 

2) rozpoczęte i niezakończone przed dniem 21 sierpnia 2019 r. – są prowadzone na podstawie przepisów rozporządzenia 

zmienianego w § 1. 

2. Zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów 

upoważnionych, o których mowa odpowiednio w art. 15b ust. 2 i art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni 

i amunicji, wydane przed dniem 21 sierpnia 2019 r., zachowują ważność. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269). 
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