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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady podejmowania i wy-
konywania przez przedsi´biorców dzia∏alnoÊci gospo-
darczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami
wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami
i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym.

Art. 2. Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybu-
chowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest
dozwolone wy∏àcznie po spe∏nieniu warunków okre-
Êlonych w ustawie.

Art. 3. 1. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) wytwarzaniu — nale˝y przez to rozumieç, oprócz
dzia∏alnoÊci wytwórczej, tak˝e odzysk w rozumie-
niu przepisów o odpadach oraz dzia∏alnoÊç ruszni-
karskà polegajàcà na naprawianiu albo wytwarza-
niu istotnych cz´Êci broni niezb´dnych do jej na-
prawy lub na przerabianiu broni poprzez ingeren-
cj´ w jej istotne cz´Êci,

2) obrocie — nale˝y przez to rozumieç dzia∏alnoÊç
handlowà dotyczàcà materia∏ów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym wykonywa-
nà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) unieszkodliwianiu — nale˝y przez to rozumieç
unieszkodliwianie w rozumieniu przepisów o od-
padach.

2. W rozumieniu ustawy:

1) materia∏y wybuchowe — sà to:
a) substancje chemiczne sta∏e lub ciek∏e albo mie-

szaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej
z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ci-
Ênieniu i z takà szybkoÊcià, ̋ e mogà powodowaç
zniszczenia w otaczajàcym Êrodowisku, a tak˝e
wyroby wype∏nione materia∏em wybuchowym,
z wy∏àczeniem amunicji, o której mowa w pkt 3,

b) materia∏y pirotechniczne — materia∏y lub mie-
szaniny materia∏ów przewidzianych do wytwa-
rzania efektów cieplnych, Êwietlnych, dêwi´ko-
wych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów,

w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymujà-
cej si´ reakcji chemicznej, a tak˝e wyroby wype∏-
nione materia∏em pirotechnicznym,

2) broƒ i istotne cz´Êci broni — sà to broƒ i istotne cz´-
Êci broni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53,
poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298), a tak˝e inne
urzàdzenia s∏u˝àce do niszczenia lub obezw∏adnia-
nia celów,

3) amunicja — sà to wyroby wype∏nione materia∏em
wybuchowym, przeznaczone do miotania przy u˝y-
ciu broni palnej, s∏u˝àce do niszczenia lub obez-
w∏adniania celów, a tak˝e dla celów çwiczebnych,

4) wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym — sà to wyroby zaprojektowane dla
celów wojskowych lub policyjnych oraz technologie
zwiàzane z produkcjà lub u˝ywaniem tych wyrobów.

Art. 4. Dzia∏alnoÊç gospodarcza w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym jest prowadzona w sposób
zapewniajàcy ochron´ ˝ycia i zdrowia ludzkiego, mie-
nia oraz Êrodowiska naturalnego.

Art. 5. W sprawach nieuregulowanych w ustawie,
dotyczàcych udzielenia, odmowy udzielenia lub cof-
ni´cia koncesji oraz kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej,
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193
oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509).

Rozdzia∏ 2

Zasady koncesjonowania dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybu-
chowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i techno-
logià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Art. 6. 1. Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie:

1) wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi,
bronià, amunicjà oraz wyrobami o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,

2) obrotu technologià o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

wymaga uzyskania koncesji, z zastrze˝eniem przy-
padków, o których mowa w ust. 2.
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USTAWA

z dnia 22 czerwca 2001 r.

o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
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2. Koncesja nie jest wymagana na obrót wyrobami
pirotechniki widowiskowej, oznaczonymi kodem klasy-
fikacji 1.4 G i 1.4 S, okreÊlonymi w za∏àczniku A do
Umowy europejskiej dotyczàcej mi´dzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
(ADR), sporzàdzonej w Genewie dnia 30 wrzeÊnia
1957 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 287), oraz wyrobami
pirotechnicznymi stosowanymi w motoryzacji, rolnic-
twie, ratownictwie, leÊnictwie i kolejnictwie.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) rodzaje broni i amunicji oraz

2) wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym 

— na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana
koncesja, uwzgl´dniajàc potrzeby obronnoÊci i bez-
pieczeƒstwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagro˝e-
nia ̋ ycia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz Êrodowiska
naturalnego.

Art. 7. 1. Koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, o której mowa w art. 6 ust. 1, zwanej dalej
„koncesjà”, udziela, odmawia udzielenia, zmienia lub
cofa minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, zwa-
ny dalej „organem koncesyjnym”.

2. Przed udzieleniem koncesji organ koncesyjny
jest obowiàzany, a przed wydaniem innych decyzji,
o których mowa w ust. 1, mo˝e zasi´gnàç opinii Mini-
stra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki, Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa
i w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji.

3. Organ koncesyjny zawiadamia o udzieleniu kon-
cesji, jej zmianie lub cofni´ciu w∏aÊciwych ze wzgl´du
na siedzib´ przedsi´biorcy lub miejsce wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej wojewod´, komendanta
wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komen-
danta wojewódzkiego Policji, G∏ównego Inspektora
Pracy, Ministra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki i Szefa Urz´du Ochrony
Paƒstwa. O odmowie wydania koncesji zawiadamia
si´ równie˝ Ministra Obrony Narodowej, Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa oraz komendanta wojewódzkiego
Policji.

Art. 8. 1. Koncesji udziela si´:

1) osobie fizycznej, która:
a) posiada obywatelstwo polskie lub obywatel-

stwo innego paƒstwa, je˝eli otrzyma∏a zezwole-
nie na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo na zasadzie wzajemnoÊci,
o ile umowy mi´dzynarodowe ratyfikowane
przez Rzeczpospolità Polskà nie stanowià ina-
czej,

b) ukoƒczy∏a 25 lat, albo 21 lat — w przypadku rusz-
nikarzy,

c) posiada co najmniej wykszta∏cenie Êrednie,

d) udokumentowa∏a przygotowanie zawodowe do
wykonywania lub kierowania dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà w zakresie wytwarzania i obrotu ma-
teria∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz
wyrobami i technologià o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym,

e) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
f) nie wykazuje zaburzeƒ 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 zaburzeƒ funkcjonowania psycholo-
gicznego,

g) nie by∏a skazana prawomocnym orzeczeniem za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´p-
stwo lub wykroczenie skarbowe oraz nie toczy
si´ przeciwko niej post´powanie w sprawie o ta-
kie przest´pstwo lub wykroczenie,

2) przedsi´biorcy innemu ni˝ osoba fizyczna, je˝eli co
najmniej dwie osoby b´dàce cz∏onkami organu za-
rzàdzajàcego przedsi´biorstwa albo cz∏onek orga-
nu zarzàdzajàcego przedsi´biorstwa i ustanowiony
przez ten organ do kierowania dzia∏alnoÊcià okre-
Êlonà w koncesji prokurent lub pe∏nomocnik spe∏-
niajà warunki okreÊlone w pkt 1, z tym ˝e warunek,
o którym mowa w pkt 1 lit. g), dotyczy tak˝e wspól-
ników spó∏ki, cz∏onków organu zarzàdzajàcego,
prokurentów oraz udzia∏owców lub akcjonariuszy
posiadajàcych co najmniej 20% udzia∏ów lub akcji.

2. Koncesji udziela si´ przedsi´biorcy, który:

1) nie jest wpisany do rejestru d∏u˝ników niewyp∏acal-
nych, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sàdo-
wy,

2) udokumentowa∏ mo˝liwoÊç spe∏nienia warunków
technicznych i organizacyjnych, zapewniajàcych
prawid∏owe wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodar-
czej obj´tej koncesjà poprzez do∏àczenie 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 dzia∏alnoÊcià gospodar-
czà w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest od-
bycie szkolenia na koszt osoby szkolàcej si´.

Art. 9. 1. Opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2
pkt 2, powinny uwzgl´dniaç rodzaj przewidywanej
dzia∏alnoÊci gospodarczej i towarzyszàce jej zagro˝e-
nia. Opinie te powinny obejmowaç ocen´:

1) prawid∏owoÊci przyj´tych lokalizacji, konstrukcji
i wyposa˝ania obiektów produkcyjnych, magazy-
nowych, socjalnych, pomocniczych i innych,
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z punktu widzenia wzajemnych zagro˝eƒ dla tych
obiektów i otoczenia,

2) przydatnoÊci posiadanych przez wnioskodawc´ te-
renów dla wzniesienia obiektów, o których mowa
w pkt 1,

3) bezpieczeƒstwa przewidywanych do realizacji pro-
cesów technologicznych oraz wyst´pujàcych
w tych procesach surowców, produktów i goto-
wych wyrobów,

4) bezpieczeƒstwa urzàdzeƒ technologicznych.

2. Przed wystàpieniem o wydanie opinii przedsi´-
biorca mo˝e zwróciç si´ do upowa˝nionej instytucji
o okreÊlenie wymagaƒ dotyczàcych przygotowania
przewidywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej.

3. Opinie, o których mowa w ust. 1, wydaje si´ na
zlecenie i koszt ubiegajàcego si´ o nie przedsi´biorcy. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´-
ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, instytucje wydajàce opinie,
majàc na wzgl´dzie ich potencja∏ naukowo-badawczy
dajàcy gwarancj´ nale˝ytego wykonywania zleconych
czynnoÊci.

Art. 10. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych oraz Ministrem Obrony Narodowej okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres i przebieg szkolenia,
o którym mowa w art. 8 ust. 4, instytucje upowa˝nione
do prowadzenia szkolenia, tryb post´powania w tych
sprawach, a tak˝e wysokoÊç op∏at z tym zwiàzanych.
Rozporzàdzenie powinno w szczególnoÊci zró˝nicowaç
zakres szkolenia, w zale˝noÊci od charakteru i rodzaju
planowanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, a tak˝e ustaliç
sposób dokumentowania odbycia szkolenia.

Art. 11. 1. Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1
oraz w art. 22 i art. 28, sà obowiàzane przedstawiç raz
na 5 lat aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne
stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ do wykonywania
lub kierowania dzia∏alnoÊcià gospodarczà, w zakresie
obj´tym koncesjà.

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

3. Op∏at´ za pierwsze badania ponosi osoba bada-
na, a za kolejne badania pracowników, przeprowadza-
ne w trakcie zatrudnienia, op∏at´ ponosi pracodawca.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych,
którym sà obowiàzane poddaç si´ osoby, o których
mowa w ust. 1, a tak˝e zakres tych badaƒ u osób
posiadajàcych koncesj´ i osób pozostajàcych
w stosunku pracy,

2) warunki i tryb:
a) odwo∏ywania si´ od orzeczeƒ lekarskich i psy-

chologicznych,
b) uzyskiwania i utraty uprawnieƒ do przeprowa-

dzania badaƒ przez lekarzy i psychologów,
c) wydawania orzeczeƒ lekarskich i psychologicz-

nych,

3) kwalifikacje lekarzy i psychologów, upowa˝nionych
do przeprowadzania badaƒ lekarskich i psycholo-
gicznych,

4) sposób post´powania z dokumentacjà zwiàzanà
z badaniami oraz wzory stosowanych dokumen-
tów,

5) maksymalne stawki op∏at za badania. 

W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç kwalifikacje le-
karzy i psychologów odpowiednie do rodzaju badaƒ,
a tak˝e koniecznoÊç przedstawienia stanu zdrowia
psychicznego osób, o których mowa w ust. 1, oraz
okolicznoÊç, ˝e stawki op∏at, o których mowa w pkt 5,
powinny zapewniç pokrycie kosztów przeprowadzo-
nych badaƒ.

Art. 12. 1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien
w szczególnoÊci zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres, 

2) numer w rejestrze przedsi´biorców,

3) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, na którà ma byç udzielona koncesja,

4) wskazanie adresu miejsca wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej,

5) okreÊlenie czasu wa˝noÊci koncesji,

6) planowanà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

7) dane osobowe przedsi´biorcy, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1, a w wypadku przedsi´biorcy,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, cz∏onków or-
ganu zarzàdzajàcego przedsi´biorcy, prokurentów
i pe∏nomocników, zawierajàce imi´ i nazwisko, da-
t´ i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer
PESEL, a w przypadku osoby posiadajàcej obywa-
telstwo innego paƒstwa seri´ i numer paszportu,
adresy zameldowania na pobyt sta∏y i czasowy,

8) informacj´ o posiadanym wykszta∏ceniu i przygoto-
waniu zawodowym osób, o których mowa w art. 8
ust. 1, a w szczególnoÊci o ukoƒczonych szko∏ach,
kursach i szkoleniach oraz pracy zawodowej majà-
cej zwiàzek z wnioskowanà dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà. 
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsi´-
biorca jest obowiàzany do∏àczyç w szczególnoÊci na-
st´pujàce dokumenty:

1) okreÊlajàce form´ prawnà wnioskodawcy, w szcze-
gólnoÊci statut lub umow´ spó∏ki albo inny przewi-
dziany przepisami prawa dokument dotyczàcy
ustanowienia dzia∏alnoÊci gospodarczej i organiza-
cji przedsi´biorcy,

2) odpis z rejestru przedsi´biorców,

3) oÊwiadczenie wskazujàce osoby, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2, a tak˝e oÊwiadczenia tych osób
o posiadaniu pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci praw-
nych,

4) list´ udzia∏owców lub akcjonariuszy oraz wielkoÊç
znacznych pakietów akcji w rozumieniu rozdzia∏u 9
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi (Dz. U.
Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107,
poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037,
Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116,
poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) posiadanych przez
udzia∏owców lub akcjonariuszy,

5) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci osób wymienionych
w ust. 1 pkt 8 za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊl-
ne przest´pstwo lub wykroczenie skarbowe
i oÊwiadczenia tych osób, ˝e nie sà prowadzone
przeciwko nim post´powania, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g), 

6) odpis z rejestru d∏u˝ników niewyp∏acalnych Krajo-
wego Rejestru Sàdowego,

7) dokument potwierdzajàcy przygotowanie zawodo-
we, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d),

8) orzeczenie lekarskie i psychologiczne, stwierdzajà-
ce brak przeciwwskazaƒ do wykonywania lub kie-
rowania dzia∏alnoÊcià gospodarczà, okreÊlonà
w koncesji,

9) opinie, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2,

10) zaÊwiadczenie komendanta powiatowego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, powiatowego inspektora
sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora
ochrony Êrodowiska, stwierdzajàce, ˝e obiekty bu-
dowlane i urzàdzenia techniczne przeznaczone do
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej spe∏niajà
wymagania okreÊlone odpowiednio w przepisach
o ochronie przeciwpo˝arowej, sanitarnych i ochro-
nie Êrodowiska.

3. Przedsi´biorca mo˝e do∏àczyç do wniosku
o udzielenie koncesji tak˝e inne dokumenty mogàce
mieç istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

4. Organ koncesyjny mo˝e za˝àdaç od przedsi´-
biorcy innych dokumentów ni˝ okreÊlone w ust. 2 lub
dodatkowych informacji uzupe∏niajàcych, je˝eli w toku
post´powania oka˝e si´, ˝e ze wzgl´du na obronnoÊç,

bezpieczeƒstwo paƒstwa lub inny wa˝ny interes pu-
bliczny sà one niezb´dne do rozpatrzenia wniosku.

5. Organy, o których mowa w art. 7 ust. 2, majà
prawo ˝àdaç od przedsi´biorcy ubiegajàcego si´
o udzielenie koncesji, udzielenia informacji niezb´d-
nych do sprawdzenia danych zawartych we wniosku
o udzielenie koncesji oraz dokonaç sprawdzenia fak-
tów w celu stwierdzenia, czy przedsi´biorca spe∏nia
warunki wykonywania planowanej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej.

Art. 13. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór wniosku sk∏a-
danego do organu koncesyjnego przez przedsi´biorc´
ubiegajàcego si´ o udzielenie koncesji na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie, o którym mowa
w art. 6 ust. 1, uwzgl´dniajàc w nim obowiàzek zawar-
cia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1.

Art. 14. 1. Koncesja zawiera:

1) podstaw´ prawnà jej udzielenia,

2) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres,

3) numer w rejestrze przedsi´biorców,

4) imiona i nazwiska cz∏onków organu zarzàdzajàcego
oraz prokurentów lub pe∏nomocników w przypad-
ku ich ustanowienia, powo∏anych do kierowania
dzia∏alnoÊcià okreÊlonà w koncesji,

5) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci gospodar-
czej, na którà zosta∏a wydana koncesja,

6) adres miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,

7) planowanà dat´ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej,

8) obowiàzki przedsi´biorcy na wypadek zaprzestania
wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà
uzyska∏ koncesj´,

9) czas wa˝noÊci koncesji,

10) dat´ wydania koncesji.

2. Koncesja mo˝e ustalaç szczególne warunki wy-
konywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlone przez
organ koncesyjny, majàce na celu zapewnienie ochro-
ny ˝ycia i zdrowia ludzkiego, mienia oraz Êrodowiska
naturalnego.

3. Koncesja jest udzielana na czas oznaczony, nie
krótszy ni˝ 2 lata i nie d∏u˝szy ni˝ 50 lat.

4. W koncesji zamieszcza si´ pouczenie o obowiàz-
ku powiadomienia organu koncesyjnego o podj´ciu
dzia∏alnoÊci gospodarczej w terminie 6 miesi´cy od da-
ty wydania koncesji lub planowanej daty rozpocz´cia
dzia∏alnoÊci gospodarczej, pod rygorem jej cofni´cia. 

Art. 15. Przedsi´biorca, który uzyska∏ koncesj´ na
wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie,
o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest obowiàzany:
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1) podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà w terminie 6 mie-
si´cy od daty wydania koncesji lub planowanej da-
ty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) zawiadomiç organ koncesyjny o podj´ciu dzia∏al-
noÊci gospodarczej, w terminie 14 dni, od dnia jej
podj´cia, a tak˝e o jej zaprzestaniu,

3) zawiadomiç organ koncesyjny w terminie 14 dni
o zmianach stanu faktycznego i prawnego w zakre-
sie danych zawartych we wniosku o wydanie kon-
cesji i w dokumentach stanowiàcych za∏àczniki do
tego wniosku, powsta∏ych po dniu wydania konce-
sji,

4) zabezpieczyç wytworzone i zgromadzone towary —
w przypadku zaprzestania wykonywania dzia∏alno-
Êci gospodarczej.

Art. 16. 1. Organ koncesyjny odmawia udzielenia
koncesji:

1) ze wzgl´du na zagro˝enie obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa Paƒstwa albo porzàdku publicznego,

2) gdy przedsi´biorca znajduje si´ w likwidacji lub to-
czy si´ wobec niego post´powanie upad∏oÊciowe,

3) je˝eli przedsi´biorcy cofni´to w ciàgu ostatnich 10
lat koncesj´, z wyjàtkiem cofni´cia z przyczyn,
o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4,

4) je˝eli przedsi´biorc´ reprezentuje osoba, która by-
∏a wspólnikiem, cz∏onkiem organu zarzàdzajàcego,
prokurentem lub pe∏nomocnikiem ustanowionym
przez przedsi´biorc´ do kierowania dzia∏alnoÊcià
okreÊlonà w koncesji, osoby, o której mowa
w art. 8, a jej dzia∏alnoÊç mia∏a wp∏yw na wydanie
decyzji cofajàcej koncesj´. 

2. Organ koncesyjny odmawia udzielenia koncesji
albo ogranicza zakres udzielonej koncesji w stosunku
do wniosku, je˝eli przedsi´biorca nie spe∏nia warun-
ków wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlo-
nych w ustawie.

Art. 17. 1. Organ koncesyjny cofa koncesj´ w przy-
padku, gdy:

1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujàce przed-
si´biorcy wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) poprzez swoje dzia∏anie stwarza zagro˝enie obron-
noÊci lub bezpieczeƒstwa Paƒstwa albo porzàdku
publicznego,

3) up∏ynà∏ termin 6 miesi´cy od dnia wydania konce-
sji lub planowanej daty rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
gospodarczej, a przedsi´biorca nie powiadomi∏
o podj´ciu dzia∏alnoÊci,

4) przedsi´biorca zawiadomi∏ o zaprzestaniu prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej lub okolicznoÊci
faktyczne wskazujà na jej zaprzestanie,

5) przedsi´biorca przesta∏ spe∏niaç warunki, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. g), pkt 2 oraz ust. 2
pkt 1, 

6) przedsi´biorca uniemo˝liwia przeprowadzenie kon-
troli przez uprawnione organy,

7) przedsi´biorca nie przedstawi∏ aktualnego orzecze-
nia lekarskiego i psychologicznego, o którym mo-
wa w art. 11 ust. 2.

2. Organ koncesyjny cofa koncesj´ lub ogranicza jej
zakres, gdy przedsi´biorca:

1) w terminie wyznaczonym przez organ uprawniony
do kontroli nie usunà∏ uchybieƒ odnoszàcych si´
do warunków wykonywania dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, okreÊlonych w ustawie lub w koncesji,

2) ra˝àco narusza warunki wykonywania dzia∏alnoÊci
gospodarczej, okreÊlone w ustawie lub w koncesji.

Rozdzia∏ 3

Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
wytwarzania materia∏ów wybuchowych, broni, amu-
nicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub

policyjnym

Art. 18. 1. Materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicj´
oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym projektuje si´ i wytwarza si´ w taki sposób, aby
w normalnych i przewidywalnych warunkach, w ca∏ym
projektowanym okresie ich u˝ywania, bez celowego
stosowania, stwarza∏y mo˝liwie najmniejsze zagro˝e-
nie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz Êrodo-
wiska naturalnego.

2. Materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicja oraz wy-
roby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym pro-
jektuje si´ i wykonuje w taki sposób, aby przy zastoso-
waniu odpowiednich metod technicznych mo˝na je by-
∏o poddaç nieodwracalnemu unieszkodliwieniu.

3. Broƒ palna i jej istotna cz´Êç podlegajà oznako-
waniu przez producenta. Oznakowanie powinno obej-
mowaç kraj producenta, wytwórc´ oraz numer seryjny.

Art. 19. 1. Materia∏ wybuchowy, broƒ, amunicja
oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym, przed uruchomieniem ich produkcji, podlegajà
ocenie pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa, zgodnie z wy-
mogami okreÊlonymi w art. 18 ust. 1.

2. Potwierdzenie pozytywnej oceny towarów, o któ-
rych mowa w ust. 1, nast´puje na zasadach okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie
oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636).

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do dzia∏alno-
Êci gospodarczej prowadzonej przez rusznikarzy w za-
kresie wytwarzania istotnych cz´Êci broni, niezb´d-
nych do naprawy broni.

Art. 20. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania materia∏ów wy-
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buchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym jest obowiàzany
stosowaç system oceny jakoÊci produkcji, kontrol´
produktu koƒcowego oraz badania wymagane odr´b-
nymi przepisami, zwany dalej „systemem”.

2. W ramach systemu przedsi´biorca w szczegól-
noÊci okreÊla podstawowe zadania na stanowiskach
pracy zwiàzanych z zarzàdzaniem i kontrolà produkcji
materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wy-
robów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
zasady doboru pracowników, archiwizacji dokumen-
tów i danych dotyczàcych produkcji oraz realizowa-
nych zamówieƒ, a tak˝e wytyczne dla kontroli we-
wn´trznej.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´-
ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania do-
tyczàce systemu, uwzgl´dniajàce ochron´ ˝ycia i zdro-
wia ludzkiego, mienia oraz Êrodowiska naturalnego
w procesie produkcji. 

Art. 21. 1. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç
gospodarczà w zakresie wytwarzania materia∏ów wy-
buchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym jest obowiàzany
opracowaç plan post´powania na wypadek zagro˝enia
˝ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz Êrodowiska
naturalnego i aktualizowaç go stosownie do zmieniajà-
cych si´ okolicznoÊci. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakim powinien
odpowiadaç plan post´powania na wypadek zagro˝e-
nia ˝ycia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz Êrodowi-
ska naturalnego. Wymagania te powinny byç zró˝nico-
wane w zale˝noÊci od rodzaju wytwarzanych towarów,
o których mowa w ust. 1, i stopnia ich potencjalnego
zagro˝enia dla otoczenia.

Art. 22. 1. Pracownik zatrudniony bezpoÊrednio
przy produkcji materia∏ów wybuchowych, broni, amu-
nicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym powinien:

1) spe∏niaç wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 lit. e)—g),

2) mieç ukoƒczone 21 lat,

3) posiadaç odpowiednie przygotowanie zawodowe,

4) posiadaç nienagannà opini´ wydanà przez komen-
danta powiatowego (miejskiego) Policji w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce zamieszkania.

2. Przygotowanie zawodowe, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, uznaje i potwierdza zatrudniajàcy przed-
si´biorca.

3. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie sto-
suje si´ wobec rusznikarzy.

Art. 23. 1. Wytworzone materia∏y wybuchowe,
broƒ, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym podlegajà ewidencjonowaniu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´-
ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób ewidencjonowania
wytworzonych materia∏ów wybuchowych, broni, amu-
nicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym. W rozporzàdzeniu tym nale˝y uwzgl´dniç da-
ne, jakie powinna zawieraç dokumentacja prowadzona
w celu zapewnienia pe∏nej rejestracji wykonywanych
materia∏ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyro-
bów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Art. 24. 1. Wytworzone materia∏y wybuchowe,
broƒ, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym przechowuje si´ w odpowiednio
usytuowanych, przystosowanych i zabezpieczonych
pomieszczeniach magazynowych, w warunkach za-
pewniajàcych ochron´ ˝ycia i zdrowia ludzkiego, mie-
nia oraz Êrodowiska naturalnego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´-
ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania dla
pomieszczeƒ magazynowych, w tym ich warunki loka-
lizacyjne i niezb´dne zabezpieczenie techniczne oraz
zabezpieczenie przed dost´pem osób nieuprawnio-
nych. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç zró˝nico-
wanie zagro˝eƒ dla otoczenia ze wzgl´du na w∏aÊciwo-
Êci przechowywanych towarów.

Art. 25. 1. Przeterminowane lub nieprzydatne do
u˝ycia materia∏y wybuchowe, amunicja, broƒ oraz wy-
roby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym pod-
legajà unieszkodliwieniu lub odzyskowi.

2. Unieszkodliwienia lub odzysku dokonuje si´
w sposób bezpieczny dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego
i mienia oraz mo˝liwie najmniej ucià˝liwy dla Êrodowi-
ska naturalnego.

Art. 26. Przepisów art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1
nie stosuje si´ do dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzo-
nej przez rusznikarzy.

Rozdzia∏ 4

Wykonywanie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie
obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà

oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym

Art. 27. 1. Materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicja
oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, dopuszczone do obrotu, powinny osià-
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gaç charakterystyki i w∏aÊciwoÊci przewidziane przez
producenta, w celu zapewnienia ich maksymalnej nie-
zawodnoÊci i bezpieczeƒstwa.

2. Przepisy art. 19 stosuje si´ odpowiednio przed
dopuszczeniem do obrotu towarów, o których mowa
w ust. 1. 

3. Broƒ palna importowana podlega oznakowaniu
indywidualnym numerem seryjnym oraz danymi, któ-
re umo˝liwiajà identyfikacj´ kraju importera oraz
przedsi´biorc´ importujàcego.

4. Je˝eli importowana broƒ palna nie jest opatrzo-
na indywidualnym numerem seryjnym, podlega takie-
mu oznakowaniu przez importera.

Art. 28. 1. Pracownik zatrudniany przy obrocie ma-
teria∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyro-
bami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym po-
winien:

1) spe∏niaç wymogi, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 1 lit. e)—g),

2) mieç ukoƒczone 21 lat,

3) posiadaç nienagannà opini´, wydanà przez komen-
danta powiatowego (miejskiego) Policji, w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na jego miejsce zamieszkania.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie doty-
czy rusznikarzy.

Art. 29. 1. Materia∏y wybuchowe, broƒ, amunicja
oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym, przeznaczone do obrotu, podlegajà ewidencjono-
waniu.

2. Przedsi´biorca b´dàcy stronà czynnoÊci prawnej
majàcej za przedmiot obrót materia∏ami wybuchowy-
mi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest obo-
wiàzany prowadziç ewidencj´ zawartych transakcji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´-
ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia ewi-
dencji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz okres przecho-
wywania zwiàzanej z nimi dokumentacji. W rozporzà-
dzeniu tym nale˝y uwzgl´dniç dane, jakie powinna za-
wieraç dokumentacja prowadzona w celu zapewnienia
pe∏nej rejestracji obrotu materia∏ami wybuchowymi,
bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Art. 30. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
i minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´-
ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊlà,
w drodze rozporzàdzenia, warunki sprzeda˝y materia-
∏ów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-

nym oraz zakres i tryb kontroli przestrzegania tych wa-
runków, majàc na wzgl´dzie zapewnienie bezpieczeƒ-
stwa i uwzgl´dniajàc przepisy odr´bnych ustaw, doty-
czàcych tych towarów.

Art. 31. 1. Nabywanie materia∏ów wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym od przedsi´biorców
nieposiadajàcych koncesji na obrót tymi towarami jest
zakazane, z zastrze˝eniem art. 6 ust. 2.

2. Wyroby, o których mowa w art. 6 ust. 2, oraz
broƒ, na której posiadanie nie jest wymagane pozwo-
lenie na broƒ, mogà byç sprzedawane wy∏àcznie oso-
bom pe∏noletnim, po okazaniu dokumentu stwierdza-
jàcego to˝samoÊç.

Art. 32. 1. Przedsi´biorca wprowadzajàcy na polski
obszar celny lub wyprowadzajàcy z tego obszaru ma-
teria∏y wybuchowe oraz broƒ, na które nie jest wyma-
gane zezwolenie ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, jest obowiàzany posiadaç koncesj´ ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych i okazaç jà funk-
cjonariuszowi celnemu.

2. Funkcjonariusz celny po dokonaniu odprawy cel-
nej wwiezionego towaru, o którym mowa w ust. 1, na
polski obszar celny zawiadamia komendanta woje-
wódzkiego Policji w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´
lub miejsce wykonywania dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy.

3. Zawiadomienie nale˝y wys∏aç w ciàgu 3 dni od
daty dokonania odprawy celnej i powinno ono zawie-
raç: oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres,
numer koncesji i dat´ jej wydania, iloÊç, rodzaj, nazw´,
kaliber, mark´, seri´, numer i rok wyrobu broni, odpo-
wiednio — dane dotyczàce materia∏ów wybuchowych. 

Art. 33. 1. Przepisy art. 24 ust. 1 i art. 25 stosuje si´
odpowiednio do niniejszego rozdzia∏u.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trz-
nych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´-
ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania organizacyjne
i techniczne w zakresie przygotowania obiektów, w któ-
rych b´dà przechowywane materia∏y wybuchowe,
broƒ, amunicja oraz wyroby o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym, które powinny uwzgl´dniaç za-
pewnienie ochrony ˝ycia i zdrowia ludzkiego, mienia
oraz Êrodowiska naturalnego.

Rozdzia∏ 5

Kontrola dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwa-
rzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià,
amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznacze-

niu wojskowym lub policyjnym

Art. 34. Przedsi´biorca wykonujàcy dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1,
podlega kontroli, którà sprawujà:
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1) organ koncesyjny w zakresie:

a) zgodnoÊci wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej z wydanà koncesjà,

b) przestrzegania warunków wykonywania dzia∏al-
noÊci gospodarczej, 

c) oceny wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej
z punktu widzenia obronnoÊci lub bezpieczeƒ-
stwa Paƒstwa albo porzàdku publicznego,
ochrony bezpieczeƒstwa lub dóbr osobistych
obywateli,

2) minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w zakresie
wytwarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi
i amunicjà, wytwarzania broni, z wy∏àczeniem rusz-
nikarzy, oraz wyrobów o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym, a tak˝e w zakresie ich prze-
chowywania i ewidencjonowania,

3) inne organy paƒstwowe:

a) wyspecjalizowane w kontroli danego rodzaju
dzia∏alnoÊci, upowa˝nione przez organ konce-
syjny — w zakresie wskazanym przez ten organ,

b) w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci i kompetencji
okreÊlonych w odr´bnych przepisach,

4) komendanci wojewódzcy Policji — w zakresie wy-
twarzania broni w ramach us∏ug rusznikarskich,
obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amuni-
cjà oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, a tak˝e ich przechowywania i ewi-
dencjonowania.

Art. 35. 1. Do prowadzenia kontroli, o której mowa
w art. 34, organ koncesyjny mo˝e powo∏aç na czas
trwania kontroli zespó∏ kontrolny, zwany dalej „zespo-
∏em”.

2. Na wniosek organu koncesyjnego minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki, Minister Obrony Narodo-
wej, Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa i Komendant G∏ów-
ny Policji delegujà do prac w zespole funkcjonariuszy,
˝o∏nierzy lub pracowników podleg∏ych albo nadzoro-
wanych jednostek organizacyjnych. W sk∏ad zespo∏u
organ koncesyjny mo˝e tak˝e powo∏aç bieg∏ych i eks-
pertów, za ich zgodà.

3. Organ koncesyjny, powo∏ujàc zespó∏, wyznacza
jego kierownika, który koordynuje przebieg czynnoÊci
kontrolnych oraz sporzàdza protokó∏ pokontrolny.

4. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane na podsta-
wie upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli wyda-
nego przez organ koncesyjny.

Rozdzia∏ 6

Przepisy karne

Art. 36. 1. Kto wykonuje dzia∏alnoÊç gospodarczà
w zakresie wytwarzania lub obrotu materia∏ami wybu-

chowymi, bronià, amunicjà albo wyrobami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez
koncesji lub wbrew warunkom okreÊlonym w koncesji, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do
lat 10.

2. Je˝eli sprawca czynu okreÊlonego w ust. 1 dzia-
∏a nieumyÊlnie, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

3. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w ust. 1 lub 2, orzeka si´ przepadek materia∏ów wybu-
chowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznacze-
niu wojskowym lub policyjnym, a tak˝e innych przed-
miotów, które s∏u˝y∏y lub by∏y przeznaczone do pope∏-
nienia przest´pstwa albo pochodzàcych bezpoÊrednio
lub poÊrednio z przest´pstwa, chocia˝by nie stanowi∏y
one w∏asnoÊci sprawcy. 

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wy-
∏àczone spod koncesjonowania lub broƒ, na posiada-
nie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom nie-
pe∏noletnim, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 38. Kto wbrew obowiàzkom okreÊlonym
w art. 15 pkt 2 i 3 nie dokonuje zawiadomieƒ okreÊlo-
nych w tych przepisach, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci al-
bo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 39. 1. Kto utrudnia przeprowadzenie przez
uprawnione organy kontroli dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie wytwarzania lub obrotu materia∏ami wybu-
chowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technolo-
già o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawie, o której mowa w ust. 1, na-
st´puje w trybie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 7

Przepisy zmieniajàce, przejÊciowe i koƒcowe

Art. 40. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r.
Nr 49, poz. 509) w art. 14 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´, o ile
przepisy szczególne nie stanowià inaczej.”

Art. 41. 1. Koncesje na dzia∏alnoÊç gospodarczà
uzyskane przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy w zakresie wytwarzania i obrotu materia∏ami wybu-
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chowymi, bronià oraz amunicjà, po spe∏nieniu przez
przedsi´biorc´ warunków okreÊlonych w niniejszej
ustawie, podlegajà wymianie w terminie do dnia
30 czerwca 2003 r., a po up∏ywie tego terminu tracà
moc.

2. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o wymian´ konce-
sji, o której mowa w ust. 1, sk∏ada wniosek o wymian´
koncesji w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r., po
spe∏nieniu warunków okreÊlonych w niniejszej usta-
wie.

3. Do wniosku o wymian´ koncesji stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 12 i art. 13.

Art. 42. Post´powania wszcz´te przed wejÊciem
w ˝ycie niniejszej ustawy w sprawach o udzielenie kon-

cesji i niezakoƒczone ostatecznà decyzjà ulegajà umo-
rzeniu.

Art. 43. Traci moc art. 3 i 18 ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1961 r. o broni, amunicji i materia∏ach wybucho-
wych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35,
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 88, poz. 554 i Nr 114, poz. 740
oraz z 1999 r. Nr 53, poz. 549).

Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2001 r.
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