
        

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. 

Poz. 442 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA ROZWOJU
1)

 

z dnia 14 marca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie instytucji wydających 

opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania  

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości 
spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 193), z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych 
podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 457); 

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych 
podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1395); 

3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie instytucji 
wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym (Dz. U. poz. 437); 

4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie instytucji 
wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym (Dz. U. poz. 946). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniającego rozpo- 
rządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyj-
nych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 457), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

                                                           
1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895). 
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2) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniającego rozpo- 

rządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyj-
nych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1395), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

3) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucji 
wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym (Dz. U. poz. 437), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

4) § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie instytucji 
wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu 
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym (Dz. U. poz. 946), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Rozwoju: wz. J. Kwieciński 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju 
z dnia 14 marca 2016 r. (poz. 442) 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA GOSPODARKI
1)

 

z dnia 21 lutego 2002 r. 

w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych  

i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją  

oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy 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 wojsko-
wym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2015 r. poz. 1893) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa instytucje upoważnione do wydawania opinii o możliwości spełnienia warunków 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją 
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

2. Wykaz instytucji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2). 
 
 
 
 

  

                                                           
1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895). 
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 marca 2002 r. 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 21 lutego 2002 r.3) 

WYKAZ INSTYTUCJI WYDAJĄCYCH OPINIE O MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPEWNIAJĄCYCH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ KONCESJĄ NA WYTWARZANIE I OBRÓT MATERIAŁAMI 
WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU 

WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM 

Lp. Nazwa instytucji Zakres opiniowania 

1 Instytut Przemysłu Organicznego 
w Warszawie 

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały 
wybuchowe, oraz środkami toksycznymi i ich prekursorami, a także 
związaną z tym technologią  

24) Instytut Mechaniki Precyzyjnej 
w Warszawie 

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

3 Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia w Zielonce 

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

45) Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych w Warszawie 

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

5 Wojskowy Instytut Techniki 
Pancernej i Samochodowej 
w Sulejówku 

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym w zakresie techniki pancernej i samochodowej 

6 Wojskowy Instytut Łączności 
w Zegrzu 

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym w zakresie techniki i sprzętu elektronicznego 

7 Wojskowy Instytut Chemii 
i Radiometrii w Warszawie 

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym w zakresie środków toksycznych i ich prekursorów, 
środków radioaktywnych, indywidualnych i zbiorowych środków ochrony 
przed skażeniami, środków zapalających oraz środków do maskowania 
aerodyspersyjnego 

8 Wojskowy Instytut Techniki 
Inżynieryjnej we Wrocławiu 

Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

9 Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych 

10 Służba Kontrwywiadu 
Wojskowego 

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych 

 

 

                                                           
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. poz. 437), które weszło w życie z dniem 16 kwietnia 2009 r. 

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania 
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 
(Dz. U. poz. 946), które weszło w życie z dniem 6 września 2012 r. 

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 




