
USTAWA 

 

z dnia 22 czerwca 2001 r. 
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym. 
 

Rozdział 2 

 
Zasady koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym 
 

Stan prawny 2010-10-18 Dz.U.2001.67.679  

 
 

Art. 6. 1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:   
1) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,   
2) obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  

wymaga uzyskania koncesji, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 2.   

2. Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót wyrobami pirotechnicznymi, o których mowa 
w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a-c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o 

materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. 
zm.)  

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:   

1) rodzaje broni i amunicji oraz   
2) wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  

- na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, uwzględniając potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożenia życia i zdrowia 

ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.  

Art. 7. 1. Koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 6 ust. 1, 

zwanej dalej „koncesją”, udziela, odmawia udzielenia, zmienia, cofa lub ogranicza jej zakres, w 
drodze decyzji, minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej „organem koncesyjnym”.  

2. Przed udzieleniem koncesji organ koncesyjny jest obowiązany, a przed wydaniem innych 
decyzji, o których mowa w ust. 1, może zasięgnąć opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i właściwego 

komendanta wojewódzkiego Policji.  
3. Organ koncesyjny zawiadamia o udzieleniu koncesji, jej zmianie lub cofnięciu Głównego 

Inspektora Pracy, ministra właściwego do spraw gospodarki, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz właściwych ze względu na siedzibę 

przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej wojewodę, komendanta 

wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta wojewódzkiego Policji. Organ 
koncesyjny zawiadamia o odmowie udzielenia koncesji Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz właściwego komendanta 
wojewódzkiego Policji.  



Art. 8. 1. Koncesji udziela się:   
1) osobie fizycznej, która:   

a) posiada obywatelstwo:  
- polskie,  

- innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,  

- innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie 
na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot 

Europejskich albo na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe 
ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie stanowią inaczej,  

b) ukończyła 25 lat, albo 21 lat - w przypadku rusznikarzy,   
c) posiada co najmniej wykształcenie średnie,   

d) udokumentowała przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania 

działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub 

policyjnym,   
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych,   

f) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. 
Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 

oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania 
psychologicznego,   

g) nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo lub wykroczenie skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niej 

postępowanie w sprawie o takie przestępstwo lub wykroczenie,   

2) przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli co najmniej dwie osoby będące 
członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu zarządzającego 

przedsiębiorstwa i ustanowiony przez ten organ do kierowania działalnością określoną w 
koncesji prokurent lub pełnomocnik spełniają warunki określone w pkt 1, z tym że warunek, 

o którym mowa w pkt 1 lit. g), dotyczy także wspólników spółki, członków organu 

zarządzającego, prokurentów oraz udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 
20% udziałów lub akcji.   

2. Koncesji udziela się przedsiębiorcy, który:   
1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez 

Krajowy Rejestr Sądowy,   

2) udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją 

poprzez dołączenie opinii, o których mowa w art. 9.   
3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c), nie dotyczy rusznikarzy.   

4. Potwierdzeniem przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością 
gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest odbycie szkolenia na koszt osoby 

szkolącej się.   

Art. 9. 1. Opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2, powinny uwzględniać rodzaj 
przewidywanej działalności gospodarczej i towarzyszące jej zagrożenia. Opinie te powinny 
obejmować ocenę:   

1) prawidłowości przyjętych lokalizacji, konstrukcji i wyposażania obiektów 

produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, pomocniczych i innych, z punktu widzenia 
wzajemnych zagrożeń dla tych obiektów i otoczenia,   

2) przydatności posiadanych przez wnioskodawcę terenów dla wzniesienia obiektów, o 
których mowa w pkt 1,   

3) bezpieczeństwa przewidywanych do realizacji procesów technologicznych oraz 

występujących w tych procesach surowców, produktów i gotowych wyrobów,   
4) bezpieczeństwa urządzeń technologicznych.   



2. Przed wystąpieniem o wydanie opinii przedsiębiorca może zwrócić się do upoważnionej 

instytucji o określenie wymagań dotyczących przygotowania przewidywanej działalności 

gospodarczej.   
3. Opinie, o których mowa w ust. 1, wydaje się na zlecenie i koszt ubiegającego się o nie 

przedsiębiorcy.   
4. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze rozporządzenia, instytucje wydające opinie, mając 
na względzie ich potencjał naukowo-badawczy dający gwarancję należytego wykonywania zleconych 

czynności.   

Art. 10. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zakres i 
przebieg szkolenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4, instytucje upoważnione do prowadzenia 

szkolenia, tryb postępowania w tych sprawach, a także wysokość opłat z tym związanych. 
Rozporządzenie powinno w szczególności zróżnicować zakres szkolenia, w zależności od charakteru i 

rodzaju planowanej działalności gospodarczej, a także ustalić sposób dokumentowania odbycia 
szkolenia.   

Art. 11. 1. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w art. 22 i art. 28, są obowiązane 
przedstawić raz na 5 lat aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak 

przeciwwskazań do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, w zakresie objętym 
koncesją.   

 

2. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1, przedstawiają orzeczenie lekarskie i psychologiczne 
organowi koncesyjnemu, a osoby określone w art. 22 i art. 28 - pracodawcy.   

3. Opłatę za pierwsze badania ponosi osoba badana, a za kolejne badania pracowników, 
przeprowadzane w trakcie zatrudnienia, opłatę ponosi pracodawca.   

4. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze 
rozporządzenia:   

 
1) zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych, którym są obowiązane poddać 

się osoby, o których mowa w ust. 1, a także zakres tych badań u osób posiadających 

koncesję i osób pozostających w stosunku pracy,   
2) warunki i tryb:   

a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych,   
b) uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez lekarzy i 

psychologów,   
c) wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych,   

3) kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań 

lekarskich i psychologicznych,   
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami oraz wzory 

stosowanych dokumentów,   
5) maksymalne stawki opłat za badania.   

W rozporządzeniu należy uwzględnić kwalifikacje lekarzy i psychologów odpowiednie do 

rodzaju badań, a także konieczność przedstawienia stanu zdrowia psychicznego osób, o których 
mowa w ust. 1, oraz okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w pkt 5, powinny zapewnić 

pokrycie kosztów przeprowadzonych badań.   

Art. 12. 1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:   

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres wykonywania działalności 
gospodarczej,   

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,   
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),   

4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona 
koncesja,   



5) wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja,   

6) wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności,   

7) dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, a w przypadku 
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, dane członków organu zarządzającego 

przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników, zawierające:   
a) imię i nazwisko,   

b) datę i miejsce urodzenia,   

c) obywatelstwo,   
d) numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego 

państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu 

potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość,  

e) adresy zameldowania na pobyt stały i czasowy.   
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć w 

szczególności następujące dokumenty:  
1) potwierdzające posiadane wykształcenie i przygotowanie zawodowe osób, o których 

mowa w art. 8 ust. 1,   

2) określające formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę spółki 
albo inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący ustanowienia działalności 

gospodarczej i organizacji przedsiębiorcy,   
3) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,   

4) oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, a także 
oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,   

5) listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość znacznych pakietów akcji, o 

których mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), posiadanych przez udziałowców lub 
akcjonariuszy,  

6) zaświadczenia o niekaralności osób wymienionych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 za 

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub umyślne wykroczenie skarbowe i 
oświadczenia tych osób, że nie są prowadzone przeciwko nim postępowania, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g),  
7) odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,   

8) orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzające brak przeciwwskazań do 

wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, określoną w koncesji,   
9) opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2,   

10) zaświadczenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do 
wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone odpowiednio w 

przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska.  

2a. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, przedsiębiorca składa w formie oryginału, 
poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia.  

3. Przedsiębiorca może dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji także inne dokumenty 
mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.   

4. Organ koncesyjny może zażądać od przedsiębiorcy innych dokumentów niż określone w ust. 

2 lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania okaże się, że ze względu 
na obronność, bezpieczeństwo państwa lub inny ważny interes publiczny są one niezbędne do 

rozpatrzenia wniosku.   
5. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2, mają prawo żądać od przedsiębiorcy ubiegającego 

się o udzielenie koncesji, udzielenia informacji niezbędnych do sprawdzenia danych zawartych we 
wniosku o udzielenie koncesji oraz dokonać sprawdzenia faktów w celu stwierdzenia, czy 

przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania planowanej działalności gospodarczej.   



Art. 13. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 
wniosku składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę ubiegającego się o udzielenie 

koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, 
uwzględniając w nim obowiązek zawarcia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1.   

Art. 14. 1. Koncesja zawiera:   
1) podstawę prawną jej udzielenia,   

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,   
3) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP),  
4) imiona i nazwiska członków organu zarządzającego oraz prokurentów lub 

pełnomocników w przypadku ich ustanowienia, powołanych do kierowania działalnością 

określoną w koncesji,   
5) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą została wydana 

koncesja,   
6) adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej,   

7) planowaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,   
8) obowiązki przedsiębiorcy na wypadek zaprzestania wykonywania działalności 

gospodarczej, na którą uzyskał koncesję,   

9) czas ważności koncesji,   
10) datę wydania koncesji.   

2. Koncesja może ustalać szczególne warunki wykonywania działalności gospodarczej, 
określone przez organ koncesyjny, mające na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzkiego, 

mienia oraz środowiska naturalnego.   

3. Koncesja udzielana jest na czas oznaczony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.  
4. W koncesji zamieszcza się pouczenie o obowiązku powiadomienia organu koncesyjnego o 

podjęciu działalności gospodarczej w terminie 6 miesięcy od daty wydania koncesji lub planowanej 
daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod rygorem jej cofnięcia.   

Art. 15. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w 
zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest obowiązany:   

1) podjąć działalność gospodarczą w terminie 6 miesięcy od daty wydania koncesji lub 
planowanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,   

2) zawiadomić organ koncesyjny o podjęciu działalności gospodarczej, w terminie 14 

dni, od dnia jej podjęcia, a także o jej zaprzestaniu,   
3) zawiadomić organ koncesyjny w terminie 14 dni o zmianach stanu faktycznego i 

prawnego w zakresie danych zawartych we wniosku o wydanie koncesji i w dokumentach 
stanowiących załączniki do tego wniosku, powstałych po dniu wydania koncesji,   

4) zabezpieczyć wytworzone i zgromadzone towary - w przypadku zaprzestania 
wykonywania działalności gospodarczej.   

Art. 16. 1. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji:   
1) ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa Państwa albo porządku 

publicznego,   
2) gdy przedsiębiorca znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niego postępowanie 

upadłościowe,   

3) jeżeli przedsiębiorcy cofnięto w ciągu ostatnich 10 lat koncesję, z wyjątkiem 
cofnięcia z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4,   

4) jeżeli przedsiębiorcę reprezentuje osoba, która była wspólnikiem, członkiem organu 
zarządzającego, prokurentem lub pełnomocnikiem ustanowionym przez przedsiębiorcę do 

kierowania działalnością określoną w koncesji, osoby, o której mowa w art. 8, a jej 

działalność miała wpływ na wydanie decyzji cofającej koncesję.   
2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji, ogranicza jej zakres w stosunku do wniosku 

o udzielenie koncesji albo odmawia zmiany koncesji, gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w 
ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.  

Art. 17. 1. Organ koncesyjny cofa koncesję w przypadku, gdy:   



1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej koncesją,   

2) przedsiębiorca nie podjął, w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia koncesji lub od 
planowanej daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, działalności objętej 

koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania 
działalności gospodarczej objętej koncesją.   

2. Organ koncesyjny cofa koncesję albo zmienia jej zakres, w przypadku gdy przedsiębiorca:   

1) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego 
z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą 

objętą koncesją,   
2) rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania 

koncesjonowanej działalności gospodarczej, określone przepisami prawa, a w szczególności: 
  

a) przestał spełniać warunki określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g), pkt 2 oraz ust. 

2 pkt 1,   
b) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli przez uprawnione organy,   

c) nie przedstawił aktualnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o 
którym mowa w art. 11 ust. 2.   

3. Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres:   

1) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 
obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,   

2) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania 
działalności gospodarczej objętej koncesją.  

Art. 17a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 
stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).  


