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1625
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.
Nr 67, poz. 679) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Ustala si´ rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót
jest wymagana koncesja.

2. Rodzaje broni i amunicji, o których mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
3. Wykaz wyrobów i technologii, o których mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r.
(poz. 1625)

Przez u˝yte w za∏àcznikach okreÊlenia nale˝y rozumieç:
1. „Biokatalizatory” — enzymy lub inne zwiàzki biologiczne, które przy∏àczajà si´ do chemicznych Êrodków bojowych
i przyspieszajà ich degradacj´.
2. „Biopolimery” — biologiczne makroczàsteczki wed∏ug
wykazu:
1) enzymy,
2) przeciwcia∏a monoklonalne, poliklonalne, antyidiotypowe,
3) specjalnie zaprojektowane i przetworzone receptory.
3. „Gazy ∏zawiàce” — gazy o tymczasowym dzia∏aniu
dra˝niàcym lub obezw∏adniajàcym, które znika kilka minut po
usuni´ciu przyczyny.
4. „Materia∏y radioaktywne” — pierwiastki, zwiàzki chemiczne lub ich mieszaniny posiadajàce w∏aÊciwoÊci emitowania promieniowania α, β, γ.
5. „Oprogramowanie” — zbiór jednego lub wi´cej programów lub mikroprogramów wyra˝ony w dowolny zrozumia∏y sposób.
6. „Produkcja” — wszystkie etapy zwiàzane z produkcjà,
takie jak: technologia mechaniczna, wytwarzanie, scalanie,
monta˝ (sk∏adanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakoÊci.

7. „Rozwój” — wszystkie etapy poprzedzajàce produkcj´
seryjnà, takie jak: projektowanie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projektowania, monta˝ i testowanie prototypów, plany produkcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt,
projektowanie konfiguracji, projektowanie monta˝u ca∏oÊciowego, rozplanowanie.
8. „Ârodki biologiczne” — wirusy, bakterie, organizmy
˝ywe, ich modyfikacje lub produkty pochodzenia organicznego, które ze wzgl´du na swojà budow´ lub przeznaczenie posiadajà toksyczne w∏aÊciwoÊci wywo∏ujàce zmiany chorobotwórcze.
9. „Ârodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania t∏umu w czasie rozruchów” — substancje powodujàce tymczasowy psychiczny efekt podra˝nienia lub unieszkodliwienia,
znikajàcy w ciàgu kilku minut od usuni´cia przyczyny. Nie sà
zwiàzane z powa˝nym ryzykiem trwa∏ego uszkodzenia cia∏a,
a leczenie wymagane jest rzadko.
10. „Technologia” — specyficzny rodzaj informacji, niezb´dny do „rozwoju”, „produkcji” lub „u˝ytkowania” danego wyrobu. Informacja ta ma postaç danych technologicznych lub pomocy technicznej.
11. „U˝ytkowanie” — prac´, instalowanie (w∏àcznie
z monta˝em na miejscu), konserwacj´ (kontrol´), napraw´,
remonty i odnawianie.
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Za∏àcznik nr 1

RODZAJE BRONI I AMUNICJI — BA
1. Dzia∏a (haubice, armaty, moêdzierze, haubicoarmaty), broƒ przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków,
wojskowe miotacze ognia, zespó∏ bojowy wyrzutni ∏adunków wyd∏u˝onych.
2. Broƒ palna: bojowa, myÊliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, sygna∏owa (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, granatniki).
3. Broƒ pneumatyczna.
4. Broƒ g∏adkolufowa.
5. Miotacze gazu, miotacze wody, wyrzutnie siatek
obezw∏adniajàcych, wyrzutnie pocisków specjalnych
(gumowych, z tworzyw sztucznych, og∏uszajàcych,
olÊniewajàcych, ∏zawiàcych, Êrutowych, proszkowych), wyrzutnie granatów lub materia∏ów pirotechnicznych.
6. Istotne cz´Êci broni palnej i pneumatycznej
(szkielet broni, baskila, lufa, zamek i komora zamkowa).
7. Urzàdzenia przeznaczone do strzelania amunicjà
Êlepà.

2) og∏uszajàce, olÊniewajàce, ∏zawiàce,
3) do wystrzeliwania siatek obezw∏adniajàcych.
15. Pironaboje.
16. Granaty oraz zapalniki do granatów.
17. Amunicja artyleryjska, czo∏gowa, moêdzierzowa, w tym:
1) pociski,
2) ∏adunki miotajàce,
3) ∏uski,
4) zapalniki,
5) zap∏onniki,
6) podpociski do pocisków kasetowych.
18. Amunicja agitacyjna i salutowa.
19. Amunicja do badaƒ, w tym:
1) balistyczna,
2) do hydrostrza∏ów,

8. Urzàdzenia do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygna∏owej i gazowej.
9. Inne narz´dzia i urzàdzenia s∏u˝àce do obezw∏adniania celu:
1) broƒ bia∏a w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemajàcych wyglàdu broni, kastety i nunczaki,
2) broƒ ci´ciwowa w postaci kusz,

3) wzorcowa.
20. Rakiety i amunicja rakietowa.
21. Przeciwpancerne pociski kierowane.
22. Bomby lotnicze, g∏´binowe, w tym zapalniki do
bomb.
23. Torpedy.

3) pa∏ki stosowane w si∏ach zbrojnych, formacjach
uzbrojonych oraz ochronnych, w tym: pa∏ki wielofunkcyjne (tzw. pa∏ki „tonfa”, pa∏ki teleskopowe,
szturmowe i obezw∏adniajàce),

24. G∏owice i zapalniki do broni i amunicji, okreÊlonych w ust. 20, 21 i 23.

4) urzàdzenia przeznaczone do obezw∏adniania osób
za pomocà energii elektrycznej,

1) miny przeciwpancerne, przeciwpiechotne, przeciwtransportowe, przeciwdesantowe, morskie, specjalne,

5) no˝e wojskowe, szturmowe, spadochronowe i dla
nurków.
10. Amunicja do broni palnej.
11. Naboje sygna∏owe, oÊwietlajàce i alarmowe.
12. Naboje do sondowania atmosfery.
13. Naboje zak∏ócajàce.
14. Naboje specjalne, w tym:
1) Êrutowe, z pociskiem gumowym i z tworzywa
sztucznego, proszkowe,

25. Ârodki minersko-zaporowe, w tym:

2) ∏adunki rozminowania (w obudowie sztywnej, elastycznej),
3) ∏adunki wybuchowe (klasyczne, kumulacyjne, specjalne),
4) zapalniki do min i inne,
5) Êrodki inicjujàce, zapa∏y, sp∏onki, lonty, zap∏onniki.
26. Ârodki pozoracji pola walki, w tym:
1) amunicja çwiczebna, granaty i zapalniki çwiczebne,
2) amunicja Êlepa,
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3) imitatory celów, strza∏ów i wybuchów,

f) ∏adunki rozrywajàce,

4) ∏adunki pozoracyjne, b∏yskowo-dymne,

g) wkr´tki g∏owicowe.

5) petardy,
6) inne elementy amunicji wype∏nione materia∏ami
wybuchowymi albo innymi niebezpiecznymi substancjami, w tym:

27. Szkolno-treningowe: rakiety, przeciwpancerne
pociski kierowane, bomby, torpedy, granaty, Êrodki minersko-zaporowe, amunicja, w tym:
1) do nauki ∏adowania,

a) sp∏onki,

2) przekroje,

b) smugacze,

3) makiety.

c) detonatory,
d) opóêniacze,
e) uk∏ady samolikwidacji,

Poz. 1625

28. Elementy: granatów, rakiet, przeciwpancernych
pocisków kierowanych, bomb lotniczych i g∏´binowych, torped, Êrodków pozoracji pola walki wymienionych w niniejszym za∏àczniku.

Za∏àcznik nr 2

WYKAZ WYROBÓW I TECHNOLOGII O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM — WT
WT I. Ârodki toksykologiczne, „gazy ∏zawiàce”, sprz´t,
sk∏adniki, materia∏y i technologia:
1. Ârodki biologiczne i materia∏y radioaktywne
przystosowane do powodowania ofiar w ludziach
i zwierz´tach, zniszczenia sprz´tu lub zniszczenia plonów lub Êrodowiska naturalnego oraz bojowe Êrodki
toksyczne (BST).
2. Ârodki parali˝ujàce:
1) alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fluorofosfoniany alkilu (równe lub mniej od C10,
w∏àcznie z cykloalkilem), w szczególnoÊci: Sarin
(GB): metylofluorofosfonian izopropylu (CAS 107-44-8); oraz Soman (GD): metylofluorofosfonian
2,2-dimetylobutan-3-ylu (CAS 96-64-0),
2) [N,N-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo)-mido]cyjanofosforany O-alkilu (równe lub
mniej ni˝ C10, w∏àcznie z cykloalkilem), w szczególnoÊci: Tabun (GA): (N,N-dimetyloamido)cyjano-fosforan O-etylu (CAS 77-81-6),

2) alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo (H lub równe lub ni˝sze od C10,
w∏àcznie z cykloalkilem) O-[2-dialkilo(metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)amino]etylu i odpowiadajàce im alkilowane lub protonowane sole,
w szczególnoÊci: OL: metylofosfinian O-etylo-O- (2-diizopropyloamino) etylu (CAS 57856-11-8).
4. Zwiàzki chemiczne zawierajàce atom fosforu,
z którym zwiàzana jest jedna grupa metylowa, etylowa,
lub propylowa (normalna lub izo-), lecz nie grupa liczàca wi´cej atomów w´gla:
1) dichlorek metylofosfonowy (CAS 676-97-1),
2) metylofosfonian dimetylu (CAS 756-79-6),
3) trichlorek arsenu (CAS 7784-34-1),
4) kwas
2,2-difenylo-2-hydroksyoctowy
76-93-7),

(CAS

5) chinuklidyn-3-ol (CAS 1619-34-7),

3) alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo (H lub równe lub ni˝sze od C10,
w∏àcznie z cykloalkilem) O-[2-dialkilo(metylo alkilo
(metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)tiofosfoniany] O-alkilo (H lub równe lub mniej ni˝ C10,
w∏àcznie z cykloalkilem)-S-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)amino]etylu i odpowiadajàce im alkilowane lub protonowane sole,
w szczególnoÊci: VX: metylotiofosfonian O-etylo-S-(2-diizopropyloamino)etylu (CAS 50782-69-9).

6) 2-(N,N-Dialkilo (Me, Et, n-, Pr, i- Pr)amino) etanotiole i odpowiednie protonowe sole,

3. Prekursory dwusk∏adnikowe i prekursory kluczo-

10) chlorosoman: metylochlorofosfonian 2,2-dimetylobutan-3-ylu (CAS 7040-57-5).

1) difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfonowe, w szczególnoÊci: DF: difluorek
metylofosfonowy (CAS 676-99-3),

5. „Gazy ∏zawiàce” oraz „Êrodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania t∏umu w czasie rozruchów”,
w szczególnoÊci:

we:

7) tiodiglikol: sulfid bis (2-hydroksyetylowy) (CAS
111-48-8),
8) alkohol pinakolilowy: 3,3-dimetylobutan-2-ol (CAS
464-07-3),
9) chlorosarin: metylochlorofosfonian
(CAS 1445-76-7),

izopropylu
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1) cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-79-8),
2) o-chlorobenzylidenomalanodinitryl (O-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS 2698-41-1),
3) chlorek fenylacylu (chloroacetofenon) (CN) CAS
532-27-4),
4) dibenzo- (b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8).
Ust´py 1 i 3 nie obejmujà:
— chlorocyjanu,
— cyjanowodoru,
— chloru,
— dichlorku karbonylu (fosgenu),
— difosgenu (chloromrówczanu trichlorometylu),
— bromooctanu etylu,
— bromku ksylilu,
— bromku benzylu,
— jodku benzylu,
— bromoacetonu,
— bromku cyjanu,

Poz. 1625

1) „technologia” dla „rozwoju”, „produkcji” lub
„u˝ytkowania” Êrodków toksykologicznych, odpowiedni sprz´t lub komponenty wymienione w pozycji WT I ust. 1—5,
2) „technologia” dla „rozwoju”, „produkcji” lub
„u˝ytkowania” „biopolimerów” lub kultur specjalnych komórek wymienionych w pozycji WT I
ust. 6,
3) „technologia” dotyczàca wy∏àcznie wprowadzenia
„biokatalizatorów” wymienionych w pozycji WT I
ust. 7 pkt 1 do wojskowych substancji noÊnych lub
materia∏u wojskowego,
4) „technologia”, kultury komórkowe i systemy biologiczne wymienione w pozycjach WT I ust. 6—8 nie
obejmujà technologii, komórek i systemów biologicznych dla celów cywilnych, takich jak rolne, farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, Êrodowiskowe, zwiàzanych z gospodarkà odpadami czy
przemys∏em ˝ywnoÊciowym.
9. Ârodki parzàce:
1) iperyty siarkowe:
a) sulfid 2-chloroetylowo-chlorometylowy (CAS
2625-76-5),
b) sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2),
c) bis(2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6),

— bromometyloetyloketonu,
— chloroacetonu,
— jodooctanu etylu,
— jodoacetonu,
— chloropikryny.
Numery CAS zosta∏y przedstawione jako przyk∏ady. Nie obejmujà one wszystkich Êrodków chemicznych ani mieszanin
wymienionych w pozycji WT I.

6. „Biopolimery” wytworzone w celu wykrywania
lub identyfikacji BST wymienionych w pozycji WT I
ust. 1 oraz kultur specjalnych komórek wykorzystywanych do ich produkcji.
7. „Biokatalizatory” do dekontaminacji lub degradacji BST i ich systemów biologicznych:
1) „biokatalizatory” zaprojektowane dla dekontaminacji lub degradacji BST wymienionych w pozycji
WT I ust. 1, pochodzàcych z ukierunkowanej selekcji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systemów biologicznych,
2) systemy biologiczne wed∏ug nast´pujàcego wykazu: „wektory ekspresji”, wirusy lub kultury komórkowe zawierajàce informacj´ genetycznà typowà
dla produkcji „biokatalizatorów” wymienionych
w pkt 1.
8. „Technologia” jako:

d) seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloroetylotio)etan (CAS
3563-36-8),
e) 1,3-bis(2-chloroetylotio)propan (CAS 63905-10-2),
f) 1,4-bis(2-chloroetylotio)butan (CAS 142868-93-7),
g) 1,5-bis(2-chloroetylotio)pentan (CAS 142868-94-8),
h) eter bis(2-chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1),
2) iperyt tlenowy: eter bis(2-chloroetylotioetylowy)
(CAS 63918-89-8),
3) iperyty azotowe:
a) HN1: bis(2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8),
b) HN2: bis(2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2),
c) HN3: tris(2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1),
4) luizyty:
a) luizyt 1: (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS
541-25-3),
b) luizyt 2: bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS
40334-69-8),
c) luizyt 3: tris(2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1).
10. Ârodki obezw∏adniajàce, w szczególnoÊci: (BZ)-benzilan chinuklidyn-3-ylu (CAS 6581-06-2).
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11. Defolianty:
1) 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF),
2) kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany
z kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (Agent
Orange).
WT II. Sprz´t kierowania ogniem, sprz´t ostrzegawczy
i alarmujàcy oraz systemy i sprz´t przeciwdzia∏ania
oraz jego komponenty lub wyposa˝enie
1. Celowniki, komputery u˝ywane w uk∏adach bombardujàcych, sprz´t do kierowania ogniem i systemy
sterowania uzbrojeniem.
2. Systemy namierzania, oznaczania celu, pomiaru
odleg∏oÊci, obserwacji i Êledzenia celu; sprz´t do wykrywania, ∏àczenia danych, rozpoznania lub identyfikacji; urzàdzenia zespolone do analizy sensorycznej.
3. Sprz´t przeciwdzia∏ajàcy sprz´towi wymienionemu w ust. 1 i 2.
WT III. Pojazdy naziemne, w tym ciàgniki (z wy∏àczeniem cywilnych samochodów lub ci´˝arówek przeznaczonych do przewozu pieni´dzy i kosztownoÊci
wyposa˝onych w os∏ony pancerne) i ich elementy
1. Czo∏gi i inne wojskowe pojazdy uzbrojone oraz
pojazdy wojskowe wyposa˝one w uchwyty na broƒ lub
sprz´t do k∏adzenia min, lub wystrzeliwania amunicji
wymienionej w ramach pozycji BA.
2. Pojazdy opancerzone.
3. Pojazdy p∏ywajàce lub posiadajàce zdolnoÊç pokonywania g∏´bokich przeszkód wodnych.
4. Pojazdy ratownicze oraz pojazdy s∏u˝àce do holowania, przewozu amunicji lub systemów uzbrojenia
oraz odpowiedniego sprz´tu do manipulowania ∏adunkami.
5. Modyfikacje pojazdu naziemnego dla celów wojskowych lub policyjnych polegajàce na zmianach konstrukcyjnych, elektrycznych lub mechanicznych, jednego lub wi´cej zaprojektowanych elementów wojskowych, obejmujàcych:
1) pneumatyczne opony specjalnie zaprojektowane
dla zapewnienia kuloodpornoÊci lub mo˝liwoÊci
utrzymania jazdy pomimo braku powietrza,
2) systemy kontroli ciÊnienia powietrza w oponach,
sterowane z wn´trza pojazdu znajdujàcego si´
w ruchu,
3) opancerzone os∏ony kluczowych elementów, jak
np. zbiorniki paliwa czy kabiny pojazdu,
4) specjalne wzmocnienia dla uchwytów na broƒ.
WT IV. Wojenne jednostki p∏ywajàce, specjalny sprz´t
morski i wyposa˝enie oraz jego sk∏adniki
1. Bojowe jednostki p∏ywajàce i jednostki (nawodne lub podwodne) przeznaczone do dzia∏aƒ ofensyw-

Poz. 1625

nych lub obronnych, niezale˝nie od tego, czy zosta∏y
przekszta∏cone dla celów wojskowych, czy nie, niezale˝nie od aktualnego stanu technicznego lub zdolnoÊci
do dzia∏ania i niezale˝nie od tego, czy zawierajà systemy obronne, opancerzenie, kad∏uby lub cz´Êci kad∏ubów dla takich jednostek p∏ywajàcych.
2. Silniki:
1) silniki wysokopr´˝ne do okr´tów podwodnych, posiadajàce:
a) moc 1,12 MW (1 500 KM) lub wy˝szà,
b) pr´dkoÊç obrotowà 700 obr./min lub wi´kszà,
2) silniki elektryczne do okr´tów podwodnych posiadajàce:
a) moc ponad 0,75 MW (1 000 KM),
b) szybki bieg wsteczny,
c) ch∏odzenie cieczà,
3) niemagnetyczne silniki wysokopr´˝ne o mocy
37,3 kW (50 KM) lub wi´cej oraz o zawartoÊci niemagnetycznej ponad 75% masy ca∏kowitej,
4) systemy nap´dowe niezale˝ne od powietrza do ∏odzi podwodnych.
3. Podwodne urzàdzenia wykrywajàce.
4. Sieci przeciw okr´tom podwodnym i torpedom.
5. Sprz´t do kierowania i nawigacji.
6. Przepusty do przenikania przez kad∏ub i z∏àcza
umo˝liwiajàce wspó∏dzia∏anie ze sprz´tem znajdujàcym si´ na zewnàtrz jednostki p∏ywajàcej, w tym z∏àcza jednoprzewodowe, wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek p∏ywajàcych oraz
przepusty do przenikania przez kad∏ub dla jednostek
p∏ywajàcych, przy czym obydwa te rodzaje urzàdzeƒ
sà zabezpieczone przed przeciekami z zewnàtrz i sà
w stanie utrzymaç wymagane parametry na g∏´bokoÊciach przekraczajàcych 100 m; oraz Êwiat∏owodowe
∏àczniki i optyczne przepusty przez kad∏ub, zaprojektowane do przesy∏u wiàzki „laserowej” niezale˝nie od
g∏´bokoÊci.
Ust. 6 nie obejmuje przepustów do zwyk∏ych wa∏ów nap´dowych i przepustów do przenikania przez kad∏ub hydrodynamicznych drà˝ków sterowanych.

7. ¸o˝yska cichobie˝ne o zawieszeniu gazowym lub
magnetycznym, uk∏ady regulacji sygnatury aktywnej
i wyciszania drgaƒ oraz wyposa˝enie zawierajàce te ∏o˝yska zaprojektowane do celów wojskowych.
8. ¸o˝yska bezdêwi´czne o zawieszeniu gazowym
lub magnetycznym, uk∏ady regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgaƒ oraz sprz´t zawierajàcy te ∏o˝yska, zaprojektowany dla celów wojskowych.
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WT V. Za∏ogowe i bezza∏ogowe statki powietrzne, lotnicze zespo∏y nap´dowe, sprz´t lotniczy i jego sk∏adniki
1. Za∏ogowe statki powietrzne bojowe i ich wyposa˝enie.
2. Inne za∏ogowe statki przeznaczone dla celów
operacji militarnych, ∏àcznie ze szkolno-treningowymi,
oraz ich podsystemy i cz´Êci.
Ust. 2 nie obejmuje statków powietrznych lub wariantów takich statków powietrznych, które:
1) nie sà ju˝ przeznaczone dla celów wojskowych i nie sà
wyposa˝one w sprz´t zaprojektowany lub zmodyfikowany dla celów wojskowych,
2) zosta∏y dopuszczone do u˝ytku cywilnego przez w∏adze
lotnictwa cywilnego.

3. Bezpilotowe statki powietrzne oraz ich systemy
i urzàdzenia, takie jak: startu, làdowania, kierowania
i kontroli lotu.
Ust. 3 nie obejmuje:
1) silników statków powietrznych, które zosta∏y dopuszczone przez w∏adze lotnictwa cywilnego do u˝ytkowania w cywilnych statkach powietrznych, lub ich sk∏adników,
2) silników t∏okowych o ruchu posuwisto-zwrotnym lub ich
sk∏adników.
Ust. 2 i 3 obejmujà równie˝ sk∏adniki i sprz´t pokrewny dla
niewojskowych statków powietrznych lub silników lotniczych zaprojektowanych dla celów wojskowych i majàcych
zastosowanie tylko do tych wojskowych sk∏adników i sprz´tu przeznaczonego dla wojska.

4. Lotnicze zespo∏y nap´dowe dla statków powietrznych wymienionych w ust. 2 i 3 oraz zastosowane w pozycji WT III ust. 1, a tak˝e cz´Êci do nich.
5. Naziemny sprz´t do obs∏ugiwania statków powietrznych wymienionych w ust. 1—3 oraz sprz´t do
uzupe∏niania paliwa w powietrzu.
6. Pok∏adowy sprz´t wysokoÊciowy (skafandry wysokoÊciowe i antyprzecià˝eniowe, he∏my wyposa˝one
w uk∏ady celownicze lub Êrodki zabezpieczajàce przed
oÊlepianiem lub bronià jàdrowà, maski tlenowe, instalacje tlenowe) oraz systemy awaryjnego opuszczania
statku powietrznego (fotele katapultowe).
7. Spadochrony wojskowe:
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nych, np. przy odzyskiwaniu kapsu∏, siedzeniach
katapultowych, bombach),
5) dryfujàce, wykorzystywane przy siedzeniach katapultowych do otwierania i regulacji dzia∏ania spadochronów ratowniczych,
6) do odzyskiwania pocisków kierowanych, samolotów bezza∏ogowych lub pojazdów kosmicznych,
7) stosowane przy podchodzeniu do làdowania oraz
w celu zmniejszenia pr´dkoÊci przy làdowaniu,
8) inne spadochrony wojskowe.
8. Sprz´t do zobrazowania sygna∏ów czujników radarowych.
9. Automatyczne systemy pilotujàce dla ∏adunków
zrzucanych na spadochronach; sprz´t zaprojektowany
i zmodyfikowany dla celów wojskowych do kontrolowanych skoków spadochronowych z dowolnej wysokoÊci, w∏àcznie z aparatami tlenowymi.
WT VI. Sprz´t elektroniczny nieuj´ty w pozycjach
WT II—V niniejszego wykazu oraz jego sk∏adniki
1. Sprz´t walki radioelektronicznej (tj. urzàdzenia
przeznaczone do wprowadzania sygna∏ów do odbiorników stacji radiolokacyjnych i systemów ∏àcznoÊci lub
w inny sposób utrudniajàce odbiór, dzia∏anie lub
zmniejszajàce efektywnoÊç odbiorników elektronicznych przeciwnika, wraz z jego urzàdzeniami zak∏ócajàcymi), ∏àcznie z urzàdzeniami zak∏ócajàcymi i przeciwdzia∏ajàcymi zak∏óceniom.
2. Lampy generacyjne o zmiennej cz´stotliwoÊci.
3. Systemy elektroniczne lub sprz´t przeznaczony
do obserwacji i przeszukiwania widma elektromagnetycznego w celu wojskowego rozpoznania lub w celu
przeciwdzia∏ania takiej obserwacji i przeszukiwaniu.
4. Systemy podwodne, w∏àcznie z zak∏ócajàcymi
akustycznie, magnetycznie oraz pozorujàcymi, urzàdzenia do wprowadzania sygna∏ów do odbiorników
sonarów.
WT VII. Sprz´t specjalistyczny do szkolenia oraz jego
sk∏adniki i akcesoria
1. Specjalistyczny sprz´t do szkolenia obejmuje
wojskowe wersje:
1) symulatorów natarcia,

1) punktowego zrzutu komandosów,

2) symulatorów lotu (∏àcznie z wirówkami do szkolenia pilotów lub astronautów),

2) desantu spadochronowego,

3) symulatorów lotów wed∏ug przyrzàdów,

3) do zrzutów towarowych,

4) symulatorów do szkolenia nawigatorów,

4) paralotnie (spadochrony hamujàce, dryfujàce dla
stabilizacji i kontroli wysokoÊci ∏adunków zrzuca-

5) symulatorów do szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego,

Dziennik Ustaw Nr 145

— 11548 —

6) symulatorów do szkolenia obs∏ugi stacji radiolokacyjnych,
7) symulatorów samolotów zdalnie sterowanych,
8) symulatorów statków powietrznych bezza∏ogowych i ruchomych jednostek szkoleniowych,
9) symulatorów i imitatorów celów radiolokacyjnych,
10) symulatorów do szkolenia obs∏ugi wyrzutni rakietowych,
11) urzàdzeƒ treningowych dla dzia∏onowych,
12) symulatorów celów,
13) symulatorów dzia∏ania broni strzeleckiej,
14) symulatorów zwalczania celów podwodnych,
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6) piroelektryczne lampy do kamer telewizyjnych,
7) systemy ch∏odzàce do systemów odwzorowywania,
8) elektrycznie zwalniane migawki fotochromowe lub
elektrooptyczne, o pr´dkoÊci migawki mniejszej ni˝
100 µs, z wyjàtkiem migawek stanowiàcych niezb´dny element kamery du˝ej pr´dkoÊci,
9) Êwiat∏owodowe przetworniki obrazu,
10) z∏o˝one fotokatody pó∏przewodnikowe, gdy sà one
specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych.
WT IX. Systemy broni dzia∏ajàcej z wykorzystaniem
energii kierowanej (DEW), pokrewny sprz´t lub sprz´t
do przeciwdzia∏ania oraz modele testowe i ich sk∏adniki

15) imitatorów promieniotwórczych i chemicznych,

1. Systemy laserowe przeznaczone do niszczenia
lub zmuszenia celu do przerwania misji.

16) urzàdzeƒ do generowania obrazów i interakcyjnych
systemów Êrodowiskowych dla symulatorów specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych
dla celów.

2. Systemy wiàzek czàstek, posiadajàce zdolnoÊç
niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji.

WT VIII. Sprz´t do odwzorowywania lub zabezpieczania przed ruchami przeciwnika oraz jego specjalnie zaprojektowane sk∏adniki i akcesoria
1. Urzàdzenia do rejestracji i obróbki obrazu,
w tym:
1) aparaty fotograficzne, sprz´t fotograficzny i do obróbki filmów,
2) sprz´t wykorzystujàcy wzmacnianie obrazu,

3. Systemy wysokiej cz´stotliwoÊci radiowej du˝ej
mocy (RF) posiadajàce zdolnoÊç niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji.
4. Sprz´t do wykrywania, identyfikacji lub obrony
przed systemami wymienionymi w ust. 1, 2 lub 3.
5. Fizyczne modele testowe i odnoÊne wyniki testów dla systemów, sprz´tu i sk∏adników podlegajàcych niniejszemu ust´powi.
6. WT IX obejmuje:

3) sprz´t z wykorzystaniem termowizji i przetworników obrazu pracujàcych w podczerwieni.

1) systemy energii kierowanej, których potencja∏
opiera si´ na kontrolowanym wykorzystaniu:

2. Sprz´t do odwzorowania sygna∏ów radiolokacyjnych.

a) laserów o mocy fali ciàg∏ej lub impulsie zdolnym
do wywo∏ania zniszczeƒ podobnych do zniszczeƒ po u˝yciu broni konwencjonalnej,

3. Sprz´t przeciwdzia∏ania i przeciw-przeciwdzia∏ania w stosunku do sprz´tu wymienionego w ust. 1 i 2.
Ust. 3 obejmuje sprz´t zaprojektowany do ograniczania dzia∏ania lub skutecznoÊci wojskowych systemów odwzorowywania lub minimalizacji efektów ograniczania.

4. Specjalnie zaprojektowane sk∏adniki i akcesoria
obejmujà:
1) przetworniki obrazu pracujàce w podczerwieni,
2) wzmacniacze obrazu (inne ni˝ pierwszej generacji),
3) p∏ytki mikrokanalikowe,
4) lampy do kamer telewizyjnych dla niskiego poziomu oÊwietlenia,
5) uk∏ady detektorowe (w∏àcznie z elektronicznymi
uk∏adami sprz´gajàcymi lub systemami odczytu),

b) akceleratorów czàstek, emitujàcych wiàzk´ czàstek na∏adowanych lub neutralnych o niszczàcej
mocy,
c) przekaêników impulsów radiowych wysokiej
mocy lub wysokiej cz´stotliwoÊci fal radiowych
o nat´˝eniu wystarczajàcym do unieszkodliwienia obwodów elektrycznych odleg∏ego celu,
2) wyroby zaprojektowane dla systemów wykorzystujàcych energi´ kierowanà:
a) urzàdzenia do wytwarzania mocy pierwotnej,
sk∏adowania energii, prze∏àczania, sprz´t do
przetwarzania mocy lub transportu paliwa,
b) systemy przechwytywania celu i Êledzenia jego
drogi,
c) systemy posiadajàce zdolnoÊç oceny stopnia
uszkodzenia celu, zniszczenia lub porzucenia misji,
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d) sprz´t do kierowania wiàzkà propagacji lub celowania,

a) algorytm symetryczny wykorzystujàcy d∏ugoÊç
klucza przekraczajàcà 64 bity lub

e) sprz´t do szybkiego odwracania wiàzki dla szybkich operacji przy wi´kszej liczbie celów,

b) algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeƒstwo algorytmu polega na jednej z nast´pujàcych w∏aÊciwoÊci:

f) regulowane koniugatory optyki i fazy,
g) instalacje doprowadzania pràdu dla wiàzek
ujemnych jonów wodorowych,
h) sk∏adniki akceleratorów majàcych zastosowanie
w technikach kosmicznych,
i) aparatura do skupiania wiàzki ujemnych jonów,
j) sprz´t do regulacji i odwracania wiàzki jonowej
wysokiej mocy,
k) folie do neutralizacji wiàzek ujemnych izotopów
wodoru majàce zastosowanie w technikach kosmicznych.
WT X. Sprz´t wykorzystujàcy zjawisko kriogenicznoÊci lub nadprzewodnictwa oraz zaprojektowane jego
sk∏adniki i akcesoria
1. Sprz´t do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowaƒ làdowych, lotniczych, morskich
czy kosmicznych, zdolny do dzia∏ania w czasie ruchu
pojazdu i wytwarzania lub utrzymywania temperatur
poni˝ej 103°K (–170°C) obejmuje równie˝ ruchome
systemy zawierajàce lub wykorzystujàce akcesoria lub
sk∏adniki wyprodukowane z materia∏ów niemetalowych lub nieprzewodzàcych elektrycznie, takich jak
tworzywa sztuczne czy materia∏y impregnowane ˝ywicami epoksydowymi.
2. Elektryczny sprz´t nadprzewodzàcy (maszyny
wirnikowe i transformatory) przeznaczony do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowaƒ làdowych, lotniczych, morskich czy kosmicznych, zdolny
do dzia∏ania w ruchu, z wy∏àczeniem hybrydowych,
jednobiegunowych pràdnic pràdu sta∏ego, posiadajàcych normalne, jednobiegunowe armatury metalowe,
które wirujà w polu magnetycznym wytwarzanym
przez uzwojenie nadprzewodzàce, pod warunkiem ˝e
uzwojenie takie jest jedynym nadprzewodzàcym elementem pràdnicy.
WT XI. Wyroby i technologie zwiàzane z ochronà informacji niejawnych
1. Systemy, urzàdzenia i ich cz´Êci.
Nast´pujàce systemy, urzàdzenia, sposoby wykorzystania specyficznych zespo∏ów elektronicznych,
modu∏y i uk∏ady scalone realizujàce funkcje zwiàzane
z ochronà informacji niejawnych oraz inne specjalne
elementy do nich:
1) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zastosowania kryptografii do przekazywania informacji
z wykorzystaniem technik analogowych, jak równie˝ cyfrowych, w których stosuje si´ przynajmniej
jeden z poni˝szych elementów:

— rozk∏adaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb ca∏kowitych powy˝ej 512 bitów (np. RSA),
— wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie cia∏ skoƒczonych o elementach, których reprezentacja binarna jest
wi´ksza ni˝ 512 bitów (np. Diffie-Helman
z mno˝eniem jako dzia∏aniem w grupie) lub
dyskretnych logarytmów w innej grupie wi´kszej ni˝ 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej),
2) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu realizacji
funkcji kryptograficznych,
3) przeznaczone albo przystosowane do eliminacji
emisji ujawniajàcej i/lub spe∏niajàce wymagania
odpornoÊci elektromagnetycznej, w tym na dzia∏anie impulsu elektromagnetycznego powstajàcego
w wyniku wybuchu jàdrowego, z wyjàtkiem urzàdzeƒ opracowanych albo zmodyfikowanych z przeznaczeniem do wygaszania sygna∏ów ze wzgl´dów
zdrowotnych i bezpieczeƒstwa pracy,
4) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania
kodu rozpraszajàcego dla „widma rozproszonego”
lub kodu rozrzucajàcego (hopping) dla systemów
ze zmiennà cz´stotliwoÊcià pracy,
5) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zapewnienia wielopoziomowego systemu ochrony uwierzytelnionego albo wymagajàcego identyfikacji
i uwierzytelnienia u˝ytkownika na poziomie klasy
funkcjonalnoÊci F-B2 i poziomu uzasadnionego zaufania E-4 wed∏ug Kryteriów Oceny Zabezpieczeƒ
Teleinformatyki (Information Technology Security
Evaluation Criteria — ITSEC) lub równowa˝nych,
6) instalacje kabli telekomunikacyjnych przeznaczone
lub zmodyfikowane za pomocà elementów mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w celu
wykrywania niepowo∏anych pod∏àczeƒ do systemów i sieci teleinformatycznych.
Wymienione w ust. 1 systemy, urzàdzenia, sposoby wykorzystania specyficznych zespo∏ów elektronicznych, modu∏y
i uk∏ady scalone realizujàce funkcje zwiàzane z ochronà informacji niejawnych oraz inne specjalne elementy do nich nie
obejmujà:
— sprz´tu realizujàcego tylko podpis elektroniczny (bez
us∏ugi poufnoÊci przekazu), którego nie mo˝na ∏atwo
zmodyfikowaç w celu wprowadzenia mechanizmów poufnoÊci przekazu,
— inteligentnych kart osobistych; je˝eli inteligentne karty
osobiste majà wielorakie funkcje, status kontroli ka˝dej
funkcji jest oceniany indywidualnie,
— urzàdzeƒ odbiorczych dla stacji radiowych, p∏atnej telewizji lub podobnych systemów telewizyjnych typu
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konsumenckiego o ograniczonym zasi´gu, nieposiadajàcych kodowania cyfrowego oraz w których kodowanie cyfrowe jest wykorzystywane tylko do wysy∏ania rachunków lub informacji odnoszàcych si´ do programów wysy∏anych zwrotnie do dostawców programów,
— urzàdzeƒ, w których zdolnoÊci kryptograficzne nie sà dost´pne dla u˝ytkownika i które sà specjalnie zaprojektowane i ograniczone do wykonywania programów zabezpieczonych przed kopiowaniem,
— urzàdzeƒ, w których zdolnoÊci kryptograficzne nie sà dost´pne dla u˝ytkownika i które sà specjalnie zaprojektowane i ograniczone do realizowania dost´pu do zabezpieczonego przed kopiowaniem medium (tylko do odczytu), informacji przechowywanych w formie zaszyfrowanej na medium (np. w zwiàzku z ochronà prawa w∏asnoÊci intelektualnej), jednorazowego kopiowania danych audio/video z ochronà praw autorskich (copyright
protected) oraz urzàdzeƒ kryptograficznych specjalnie
zaprojektowanych i ograniczonych do zastosowaƒ bankowych i transakcji pieni´˝nych,
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2) oprogramowanie o charakterze specjalnym przeznaczone lub zmodyfikowane w celu wspierania
technologii obj´tych kontrolà wymienionych
w ust. 4 „Technologie”,
3) oprogramowanie specjalne:
a) oprogramowanie posiadajàce w∏aÊciwoÊci albo
realizujàce lub symulujàce funkcje urzàdzeƒ obj´tych kontrolà wymienionych w ust. 1 i 2: „Systemy, urzàdzenia i ich cz´Êci” oraz „Urzàdzenia
testujàce, kontrolne i pomiarowe”,
b) oprogramowanie do uwierzytelniania ww. oprogramowania.
Wymienione w ust. 3 oprogramowanie nie obejmuje:
— oprogramowania niezb´dnego do u˝ytkowania urzàdzeƒ
nieobj´tych kontrolà wymienionych w ust. 1 „Systemy,
urzàdzenia i ich cz´Êci”,
— oprogramowania umo˝liwiajàcego realizacj´ dowolnej
funkcji urzàdzeƒ,
— wy∏àczonych z kontroli wymienionych w ust. 1 „Systemy,
urzàdzenia i ich cz´Êci”,

— przewoênych lub przenoÊnych radiotelefonów do zastosowaƒ cywilnych (np. do u˝ytkowania w cywilnych systemach radiokomunikacji komórkowej), w których nie
ma mo˝liwoÊci szyfrowania przez abonentów koƒcowych (szyfrowanie typu „end-to-end”),

— oprogramowania ogólnie dost´pnego poprzez sprzeda˝
gotowego oprogramowania w punktach sprzeda˝y detalicznej bez ˝adnych ograniczeƒ w wyniku bezpoÊrednich
transakcji sprzeda˝y, transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe lub transakcji realizowanych drogà telefonicznà,

— urzàdzeƒ telefonii bezprzewodowej niezdolnych do szyfrowania typu „end-to-end”, których, zgodnie z danymi
producenta, maksymalny skuteczny zasi´g dzia∏ania
bezprzewodowego bez dodatkowego wzmocnienia (tj.
pojedyncza, bez poÊrednictwa przekaênika, odleg∏oÊç
mi´dzy koƒcówkà a domowà stacjà bazowà) wynosi
mniej ni˝ 400 m.

— oprogramowania ogólnie dost´pnego przygotowanego
do samodzielnej instalacji przez u˝ytkownika bez koniecznoÊci dalszej pomocy sprzedawcy,

2. Urzàdzenia testujàce, kontrolne i pomiarowe:
1) urzàdzenia specjalnie przeznaczone do produkcji,
u˝ytkowania i/lub rozwoju urzàdzeƒ lub funkcji obj´tych kontrolà wymienionych w ust. 1—3: „Systemy, urzàdzenia i ich cz´Êci”, „Urzàdzenia testujàce,
kontrolne i pomiarowe” oraz „Oprogramowanie”,
w tym urzàdzenia pomiarowe, do testowania i napraw,
2) urzàdzenia pomiarowe specjalnie przeznaczone do
oceny i analizy funkcji zapewniajàcych ochron´ informacji niejawnych realizowanych przez urzàdzenia i oprogramowanie wymienione w ust. 1 i 3
„Systemy, urzàdzenia i ich cz´Êci” oraz „Oprogramowanie”.
3. Oprogramowanie:
1) oprogramowanie o charakterze specjalnym przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do
rozwoju, produkcji lub u˝ytkowania urzàdzeƒ lub
oprogramowania obj´tego kontrolà wymienionych w ust. 1—3: „Systemy, urzàdzenia i ich cz´Êci”, „Urzàdzenia testujàce, kontrolne i pomiarowe” oraz „Oprogramowanie”,

— oprogramowania uznawanego za „b´dàce w∏asnoÊcià
publicznà”,
— oprogramowania realizujàcego tylko podpis elektroniczny (bez us∏ugi poufnoÊci przekazu), którego nie mo˝na
∏atwo zmodyfikowaç w celu wprowadzenia mechanizmów poufnoÊci przekazu.

4. Technologie.
Technologie, które sà niezb´dne do rozwoju, produkcji
lub u˝ytkowania urzàdzeƒ lub oprogramowania wymienionych w ust. 1—3: „Systemy, urzàdzenia i ich
cz´Êci”, „Urzàdzenia testujàce, kontrolne i pomiarowe” oraz „Oprogramowanie”.
WT XII. Sprz´t i konstrukcje opancerzone i ochronne
oraz komponenty
1. P∏yty opancerzone:
1) wyprodukowane wed∏ug norm wojskowych oraz
wojskowych lub policyjnych warunków technicznych,
2) odpowiednie do u˝ytkowania wojskowego lub policyjnego.
2. Konstrukcje lub budowle z materia∏ów metalowych lub niemetalowych, zaprojektowane do zapewnienia ochrony balistycznej dla systemów wojskowych
lub policyjnych, oraz po∏àczenia materia∏ów metalowych i niemetalowych, zaprojektowane do tworzenia
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opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów wojskowych.
3. He∏my wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy,
koƒczyn i innych cz´Êci cia∏a, z wy∏àczeniem konwencjonalnych he∏mów stalowych niewyposa˝onych
w ˝adnego typu akcesoria ani niezmodyfikowanych
czy zaprojektowanych do zamontowania takich urzàdzeƒ.
4. Pancerze osobiste, kamizelki od∏amkoodporne
i kuloodporne.
WT XIII. Sprz´t i „technologia” dla „produkcji” wyrobów
„Produkcja” w rozumieniu pozycji WT XIII obejmuje:
projektowanie, badanie, wytwarzanie, testowanie
i kontrol´.
1. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany
sprz´t dla „produkcji” wyrobów obj´tych niniejszym
wykazem i ich specjalnie zaprojektowanych sk∏adników.
2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badaƒ Êrodowiskowych oraz specjalnie zaprojektowany sprz´t do celów certyfikacji, kwalifikacji lub badania produktów obj´tych niniejszym wykazem.
3. Specyficzna technologia produkcyjna, nawet je˝eli sprz´t, w którym ta technologia ma byç wykorzystywana, nie jest obj´ty kontrolà.
4. Technologia specyficzna u˝ywana lub wykorzystywana w projektowaniu, monta˝u sk∏adników, a tak˝e
dzia∏aniu, konserwacji i napraw pe∏nych instalacji produkcyjnych, nawet je˝eli ich poszczególne sk∏adniki nie
sà obj´te kontrolà, z wy∏àczeniem technologii dla celów
cywilnych, takich jak technologie: rolne, farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, Êrodowiskowe, unieszkodliwiania odpadów czy przemys∏u spo˝ywczego.

Poz. 1625 i 1626

2. Narz´dzia i urzàdzenia do awaryjnego otwierania
mechanicznych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych (zamykajàcych).
3. Uk∏ady nap´dowe i kierowania (naprowadzania)
do amunicji, o której mowa w BA ust. 20, 21 i 23 za∏àcznika nr 1.
4. P∏awy sygnalizacyjne i hydroakustyczne.
5. Ârodki i materia∏y zapalajàce, w tym:
1) fugasy zapalajàce,
2) proszki zag´szczajàce paliw p∏ynnych,
3) napalmowe mieszanki zapalajàce,
4) pirotechniczne mieszanki zapalajàce,
5) piro˝elowe mieszanki zapalajàce.
6. Ârodki do maskowania aerodyspersyjnego:
1) Êwiece dymne,
2) nasadki dymne.
7. Generatory dymu, gazu.
8. Urzàdzenia redukujàce odrzut, wtryskiwacze,
urzàdzenia pomiarowe, zbiorniki magazynowe i inne
zaprojektowane wyposa˝enie stosowane do ∏adunków
zawierajàcych paliwo p∏ynne do broni okreÊlonej
w ust. 1 i 5 za∏àcznika nr 1.
9. Siatki obezw∏adniajàce.
10. Przewody minerskie.
11. Sprz´t do rozprzestrzeniania materia∏ów lub
Êrodków wymienionych w wykazie WT I niniejszego
za∏àcznika i ich komponentów.

WT XIV. Wyroby nieuj´te w WT I—XIII, a posiadajàce
przeznaczenie wojskowe lub policyjne

12. Odzie˝ ochronna do ochrony przed materia∏ami
obj´tymi WT I niniejszego za∏àcznika i ich komponentami oraz urzàdzenia filtrowentylacyjne do filtrowania
w warunkach ska˝enia jàdrowego, biologicznego lub
chemicznego.

1. T∏umiki, specjalne monta˝e karabinowe, uchwyty, t∏umiki ognia oraz celowniki do broni, o której mowa w za∏àczniku nr 1 ust. 1—8.

13. Sprz´t do wykrywania i identyfikacji materia∏ów
wymienionych w wykazie WT I niniejszego za∏àcznika
i jego komponenty.

1626
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie dzia∏alnoÊci zapewniajàcej bezpieczeƒstwo jàdrowe i ochron´ radiologicznà kraju.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,

poz. 18 i Nr 100, poz. 1085) zarzàdza si´, co nast´puje:

