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 psychologicznych stosuje  przepisy art. 15i oraz art. 15j usta-
wy o broni i  

b) w ust. 4: 
 po pkt 1 dodaje  pkt 1a w brzmieniu:  

 jednostki o  poziomie referencyjnym, o  mowa w 
art. 34 ust. 3 pkt   

  a otrzymuje brzmienie:  
   zapewnienia, aby wyniki  odzwier-

 stan zdrowia    badaniu,  wy-
konawczy jednostki referencyjnej, w   i kwalifi-
kacje personelu medycznego,  w  i  me-

 oraz  diagnostyczno-terapeutyczne w  
dziedzinie medycyny, oraz aby stawki  o  mowa w pkt 
2,  kosztom przeprowadzonych  

6) w art. 34 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
   medycyny pracy, a w przypadku gdy  dotyczy 
orzeczenia lekarskiego wydanego w   medycyny pracy  
jednostka o  poziomie referencyjnym;  

7) w art. 38b:  
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma  co 5 lat 
 kurs   o  mowa w art. 26 ust. 3 

pkt 8, oraz   komendantowi  Poli-
cji,  o odbyciu tego   

b) dodaje  ust. 3 i 4 w brzmieniu:  
 Kurs  o  mowa w ust. 1,  podmioty wskaza-
ne w art. 26 ust. 7 pkt 4, 6 i 7.  

4. Minister  do spraw  w porozumieniu z ministrem 
 do spraw  i wychowania oraz ministrem  do 

spraw szkolnictwa   w drodze  szczeg
   oraz czas trwania kursu, o  mowa w ust. 1, w 

wymiarze nieprzekraczaj  50 godzin,  na  zapewnienie 
 poziomu wyszkolenia  ochrony  

 
Art. 7. 

W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 
r. poz. 829 oraz z 2014 r. poz. 295) wprowadza   zmiany: 

1) w art. 15: 
a) ust. 3 4a  brzmienie: 

 Osoba,   z wnioskiem o wydanie pozwolenia na  lub 
osoba,   do rejestru    a-

 organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwier-
  nie  do  wymienionych w ust. 1 pkt 2 4, i potwier-
     wydane przez lekarza o-

nego i psychologa  nie   3  przed 
dniem  wniosku. 
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4. Osoba  pozwolenie na  wydane w celu  w art. 
10 ust. 2 pkt 1 i 2  jest raz na 5 lat   
organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o  mowa w 
ust. 3, wystawione nie   3  przed  tego ter-
minu. W przypadku wydania orzeczenia    ona do 

 wymienionych w ust. 1 pkt 2 4 i  nie    le-
karz  lub psycholog     
o tym  organ Policji. 

4a.  ust. 3 i 4 nie stosuje  do   wskaza-
nych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na  kwalifikowanych pra-

 ochrony fizycznej, o  mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie  i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099), 

  lub  dopuszczenie do posiadania broni, kt
rzy przed  orzeczenia lekarskie wydane w trybie  ustawy 
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie  i  

b) uchyla  ust. 7; 
2) po art. 15 dodaje  art. 15a 15l w brzmieniu: 

 15a. 1. Osoby, o  mowa w art. 15 ust. 3, 4 i 5, zwane dalej  
    do poddania  badaniom lekar-

skim i psychologicznym. 
2. Badanie lekarskie osoby   obejmuje   sta-

nu zdrowia, ze    nerwowego, 
stanu psychicznego, stanu  wzroku,  i  oraz 

  ruchu. Lekarz  to badanie kie-
ruje    na badania psychiatryczne i okulistyczne, a 

 uzna to za   na inne badania specjalistyczne lub 
pomocnicze.  

3. Badanie psychologiczne osoby   obejmuje w l-
  poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech oso-

 z  funkcjonowania w trudnych sytuacjach, 
a   poziomu   tej osoby. 

4. Zakres badania psychologicznego   rozszerzony,  
psycholog  to badanie uzna to za n  do 

   psychologicznej osoby ubiega-
  

Art. 15b. 1. Badanie lekarskie przeprowadza lekarz,  posiada: 
1) co najmniej   pracy w zawodzie, 
2)  w dziedzinie:   medycyny 

 medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny 
 medycyny transportu, medycyny lotniczej, me-

dycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medy-
cyny sportowej,  

3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania  lekar-
skich     

4) wpis do rejestru lekarzy   
 zwany   
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2. Komendant  Policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy 
  zawiera: 

1)  lub imiona, nazwisko lekarza ionego, 
2)  wpisu do rejestru i numer tego wpisu, 
3) numer prawa wykonywania zawodu, 
4) adres miejsca wykonywania  lekarskich, opcjonalnie adres 

poczty elektronicznej lub numer telefonu 
 oraz wystawia  o wpisie do rejestru. 

3. Dodatkowe kwalifikacje, o  mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzy-
skuje po  z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu 
przeprowadzania  lekarskich i wydawania  lekarskich 
osobom   

Art. 15c. 1. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog,  posiada: 
1) dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii 

 ze  filozoficzno-  
uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 

 1981 r. lub dyplom magistra filozofii 
skiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Ka-
tolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,  

2) co najmniej   pracy w zawodzie, przy czym co 
najmniej 3 lata w ostatnim   zatrudniony na sta-
nowisku psychologa,  

3) dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania  psy-
chologicznych     

4) wpis do rejestru    
 zwany   

2. Komendant  Policji prowadzi i aktualizuje rejestr psy-
   

1)  lub imiona, nazwisko psychologa  
2)  wpisu do rejestru i numer tego wpisu, 
3) adres miejsca wykonywania  psychologicznych, opcjonal-

nie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 
 oraz wystawia  o wpisie do rejestru. 

3. Dodatkowe kwalifikacje, o  mowa w ust. 1 pkt 3, psycholog 
uzyskuje po  z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakre-
su przeprowadzania  psychologicznych i wydawania  
psychologicznych osobom   Programy  za-
twierdza minister  do spraw  

Art. 15d. 1. Lekarz  traci uprawnienia do wydawania  le-
karskich w przypadkach: 

1) zawieszenia prawa wykonywania zawodu, 
2) ograniczenia w wykonywaniu   medycz-

nych, 
3) utraty prawa wykonywania zawodu 
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  w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza 
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464).  

2. Psycholog  traci uprawnienia do wydawania  
psychologicznych w przypadku: 

1) zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wy-
rokiem  

2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem  
3. Utrata  o  mowa w ust. 1 i 2, stanowi  do 

 lekarza  albo psychologa  
z rejestru lekarzy  albo rejestru  upo-

 
4. W przypadku zaistnienia  o  mowa w ust. 1 lub 

2, lekarz  albo psycholog   o 
tym fakcie   komendanta  
Policji. 

Art. 15e. 1. Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi  na koszt osoby 
  

2. Maksymalna  za badanie lekarskie lub maksymalna  za 
badanie psychologiczne  odpowiednio 15% kwoty t-
nego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzo-
wym  przeprowadzenie badania,  przez 
Prezesa   Statystycznego w Dzienniku  
Rzeczypospolitej Polskiej   na podstawie art. 20 pkt 
1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu   (Dz. U. z 2015 r. poz. 748).  

Art. 15f. 1. Lekarz  wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie wy-
  o  mowa w art. 15a ust. 2. 

2.  orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba   W 
przypadku orzeczenia   osoba   nale-

 do  wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2 4 i nie  dyspo-
   tego orzeczenia   do zawiadomienia, 

o  mowa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie.  
3. Lekarz  prowadzi   o  mo-

wa w art. 15a ust. 2, w formie karty badania lekarskiego. 
4. Wyniki  specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzecze-

nia lekarskiego   do karty badania lekarskiego. 
Art. 15g. 1. Psycholog  wydaje orzeczenie psychologiczne na pod-

stawie   o  mowa w art. 15a ust. 3 lub 4. 
2.  orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba  

 W przypadku orzeczenia   osoba  
  do  wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2 4 i nie  

   tego orzeczenia   do zawiado-
mienia, o  mowa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie. 

3.   psychologicznych  wyniki  
przeprowadzonych przez psychologa  w zakresie 

 w art. 15a ust. 3 lub 4; kopia orzeczenia psychologicz-
nego stanowi  do dokumentacji. 
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Art. 15h. 1. Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego  odwo-
 wnoszone na  

2.   osobie   oraz komendantowi 
 Policji  ze  na miejsce za-

mieszkania tej osoby. 
3.  wraz z jego uzasadnieniem wnosi  w terminie 30 dni 

od dnia  orzeczenia, za  lekarza lub psy-
chologa,   orzeczenie, do jednego z  odwo-

   
1)   medycyny pracy, a w przypadku gdy od-

 dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w woje-
  medycyny pracy  instytuty badawcze w 

dziedzinie medycyny pracy; 
2) jednostki  medycyny pracy  leczniczych utwo-

rzonych i wyznaczonych przez ministra  do spraw 
 

3) podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra 
Obrony Narodowej.  

4. Lekarz lub psycholog, za   jest wnoszone od-
 przekazuje je wraz z   do podmiotu od-

 w terminie 7 dni od dnia otrzymania  
5. Badanie w trybie  przeprowadza  w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania  
6. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi 

cy  
7. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie  

jest ostateczne. 
Art. 15i. 1.  wykonywania i dokumentowania  lekarskich lub psy-

chologicznych oraz wydawanych  lekarskich lub psycholo-
gicznych przeprowadza wojewoda  ze  na miejsce 
wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego. 

2.   odpowiednio lekarz  lub psy-
cholog   pisemne  e-
go wojewody, zwani dalej   

3. Upowa  zawiera: 
1)  wydania  
2) numer  
3)  i nazwisko oraz numer dokumentu  to

 osoby  
4)  podstawy prawnej kontroli; 
5)  i adres podmiotu kontrolowanego; 
6) zakres kontroli; 
7) miejsce i termin przeprowadzenia kontroli. 

4. Osoby  przy wykonywaniu  kontrolnych, za 
okazaniem   prawo: 

1)  do  w   wykonywane badania; 
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2)  ustnych i pisemnych  oraz dokumentacji od-
powiednio od lekarza  lub psychologa upowa
nionego  badania albo od kierownika podmiotu 

 badania; 
3)  w   z przeprowadzaniem ba-

 
4)  do dokumentacji medycznej; 
5) zabezpieczania  

5. Odpowiednio lekarz  lub psycholog  kt
rych   przedmiotem kontroli, a  badania  wy-
konywane w podmiocie leczniczym   kierownik tego pod-
miotu   do: 

1)  przedstawiania na  osoby  
wszelkich  i   do przepro-
wadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania 

 
2) zapewnienia  i   do sprawnego 

przeprowadzenia kontroli, w   w 
  oddzielnych  z odpowiednim 

 
3)  na  osoby   do 

kontroli  kserokopii lub  z  oraz 
 i  opartych na dokumentach. 

Art. 15j. 1. Z przeprowadzanych  kontrolnych    
 zawiera: 

1)  i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo  albo 
 oraz adres siedziby; 

2) adres miejsca wykonywania  
3)   i   kontrolnych; 
4) imiona i nazwiska   
5) opis stanu faktycznego; 
6) stwierdzone  
7) wnioski   
8)  i miejsce   
9)  o braku  albo informa  o odmowie pod-

pisania  oraz o przyczynie tej odmowy. 
2.   osoby  oraz odpowiednio lekarz 

 lub psycholog     
przedmiotem kontroli, a  badania  wykonywane w podmio-
cie leczniczym   kierownik tego podmiotu.  

3.  po   a przed jego podpisaniem, odpo-
wiednio lekarz  lub psycholog   

  przedmiotem kontroli, a  badania  wyko-
nywane w podmiocie leczniczym   kierownik tego podmio-
tu  umotywowane  co do  stwierdzonych w 
trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby  czynno-
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 kontrolne    dodatkowo te fakty i  
  

4.   o  mowa w ust. 3, nie stanowi prze-
szkody do podpisania  przez osoby  

5.  kontroli   w  egzemplarzach, z  
jeden egzemplarz przekazuje  odpowiednio lekarzowi upowa
nionemu albo psychologowi    by-

 przedmiotem kontroli, a  badania  wykonywane w pod-
miocie leczniczym  kierownikowi tego podmiotu. 

6. Odpowiednio lekarz  lub psycholog  kt
rych   przedmiotem kontroli, a  badania  wy-
konywane w podmiocie leczniczym   kierownik tego pod-
miotu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania  ma prawo do 
wniesienia  co do sposobu przeprowadzenia  
kontrolnych oraz  zawartych w protokole. 

7. Na podstawie  kontroli wojewoda   odpo-
wiednio lekarzowi  lub psychologowi o-
nemu,    przedmiotem kontroli, a  badania 

 wykonywane w podmiocie leczniczym   kierownikowi 
tego podmiotu, w  pokontrolnym, zalecenia pokontrolne 

  stwierdzonych  i  ter-
min ich wykonania. 

8. W przypadku  stwierdzonych  w ter-
minie, o  mowa w ust. 7, wojewoda  wniosek do a-

 komendanta  Policji  rejestr o 
 z rejestru lekarzy  lub z rejestru psycho-

  odpowiednio lekarza  lub 
psychologa upowa     przedmiotem 
kontroli. 

Art. 15k. W sprawach  sposobu  z  
 z badaniami psychologicznymi, o  mowa w art. 15a 

ust. 3 i 4, stosuje  przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o  medycyny pracy (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1184). 

Art. 15l. Minister  do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem 
 do spraw   w drodze e-

nia: 
1) zakres i  prowadzenia   na uzyska-

nie dodatkowych kwalifikacji, o  mowa w art. 15b ust. 1 
pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3; 

2) jednostki uprawnione do prowadzenia  o  mowa 
w pkt 1; 

3)  oceny stanu  wzroku; 
4) wzory: 

a) orzeczenia lekarskiego, o  mowa w art. 15f ust. 1 i 
art. 15h ust. 7, 

b) karty badania lekarskiego, o  mowa w art. 15f ust. 3, 
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c) orzeczenia psychologicznego, o  mowa w art. 15g 
ust. 1 i art. 15h ust. 7, 

d)  o wpisie do rejestru lekarzy o-
nych i  o wpisie do rejestru  

  
e)   przez lekarza  lub 

psychologa  
  na   przygotowanie lekarzy upowa
nionych i  u  sprawny obieg doku-
mentacji oraz  stosowanych  

3) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 Osoby fizyczne      o  mowa w 
art. 29 ust. 1, przy wykonywaniu  wymienionych w tym przepisie, po 
uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad  
w art. 15 ust. 1 5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te  

 
Art. 8.  

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo   (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1410) w art. 236:  

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
  strony w  przed  Patentowym w spra-
wach  z dokonywaniem i rozpatrywaniem  oraz utrzymy-
waniem ochrony   leczniczych oraz  ochrony 

      geograficz-
nych i topografii  scalonych   rzecznik patentowy lub osoba 

  transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 
2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 2011 r. Nr 155, poz. 925, z  
zm.19)), zwanej dalej  o rzecznikach patentowych  

2) po ust. 1 dodaje  ust. 11 w brzmieniu: 
1.  strony w  przed  Patentowym w 
sprawach  z dokonywaniem i rozpatrywaniem  oraz utrzy-
mywaniem ochrony  towarowych   rzecznik patentowy, adwo-
kat, radca prawny lub osoba   transgraniczne w rozumieniu 
ustawy o rzecznikach   

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 Osoby  miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej w sprawach, o  mowa w ust. 1 i 11,   za 

 odpowiednio rzecznika patentowego, adwokata lub radcy 
prawnego.  ten nie dotyczy   miejsce zamieszkania 
lub  na obszarze Unii Europejskiej,   Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji  

 

                                                 
19) 

2014 r. poz. 993 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 694. 


