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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 stycznia 2020 r.
Poz. 118
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Na podstawie art. 17 ust. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wzór wniosku o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wzoru
wniosku o udzielenie koncesji lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także obrotu technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 234), które na podstawie art. 170 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.
o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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WNIOSEK

o udzielenie albo zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

O UDZIELENIE KONCESJI1)
O ZMIANĘ KONCESJI NR …………………./………………… Z DNIA ………………………¹⁾
I. PRZEDSIĘBIORCA

1. FIRMA PRZEDSIĘBIORCY (imię i nazwisko oraz przyjęta nazwa – w przypadku przedsiębiorcy będącego
osobą fizyczną)

2. NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (NR KRS) ALBO
INFORMACJA O WPISIE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(o ile przedsiębiorca taki numer lub wpis posiada)
NR KRS
WPIS DO CEIDG¹⁾

3. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)

II. SIEDZIBA I ADRES SIEDZIBY
1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY

-

3. ULICA
NR DOMU
4. NR TELEFONU PRZEDSIĘBIORCY, NR FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (e-mail)

1

NR LOKALU
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III. RODZAJ I ZAKRES WNIOSKOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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

1. WYTWARZANIE MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH¹⁾

UWAGI: podać rodzaje materiałów wybuchowych zgodnie z rozporządzeniem2) i według klasyfikacji ADR3)

WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ RUSZNIKARSKA

2. WYTWARZANIE BRONI¹⁾

UWAGI: podać rodzaje broni zgodnie z rozporządzeniem²⁾

4)

3. WYTWARZANIE AMUNICJI¹⁾

UWAGI: podać rodzaje amunicji zgodnie z rozporządzeniem²⁾

4. WYTWARZANIE WYROBÓW O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM¹⁾

UWAGI: podać rodzaje wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z rozporządzeniem²⁾

BEZ PRAWA
5)
MAGAZYNOWANIA

5. OBRÓT MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI¹⁾

UWAGI: podać rodzaje materiałów wybuchowych zgodnie z rozporządzeniem²⁾ i według klasyfikacji ADR³⁾

2
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6. OBRÓT BRONIĄ¹⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA⁵⁾

7. OBRÓT AMUNICJĄ¹⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA⁵⁾

8. OBRÓT WYROBAMI O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB
POLICYJNYM¹⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA⁵⁾

9. OBRÓT TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB
POLICYJNYM¹⁾

BEZ PRAWA
MAGAZYNOWANIA⁵⁾

UWAGI: podać rodzaje broni zgodnie z rozporządzeniem²⁾

UWAGI: podać rodzaje amunicji zgodnie z rozporządzeniem²⁾

UWAGI: podać rodzaje wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z rozporządzeniem²⁾

UWAGI: podać rodzaje technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z rozporządzeniem²⁾

3
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IV. ADRES MIEJSCA LUB MIEJSC WYKONYWANIA KONCESJONOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ6)
JEDNO¹⁾

WIELE¹⁾

WYKREŚLENIE MIEJSCA

PODAĆ LICZBĘ

7)

1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

-

3. ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

WYKREŚLENIE MIEJSCA⁷⁾
1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

-

3. ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

V. WNIOSKOWANY OKRES, NA JAKI MA BYĆ UDZIELONA KONCESJA (OD 5 DO 50 LAT)
LAT

VI. PLANOWANA DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

lub

4

DATA DORĘCZENIA
KONCESJI
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VII. DANE OSOBOWE

(wpisać odpowiednio: dane przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna - dane
członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów, pełnomocników uprawnionych do kierowania koncesjonowaną
działalnością gospodarczą oraz będących osobami fizycznymi wspólników, a także udziałowców i akcjonariuszy posiadających co
najmniej 20% udziałów lub akcji przedsiębiorcy)8)
9)

WYKREŚLENIE OSOBY
1. IMIĘ
2. NAZWISKO
3. DATA URODZENIA
DZIEŃ
MIESIĄC
5. OBYWATELSTWO

4. MIEJSCE URODZENIA
ROK
6. numer PESEL (o ile został nadany)

7. SERIA I NUMER DOWODU OSOBISTEGO
albo SERIA I NUMER PASZPORTU lub INNEGO DOKUMENTU potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość
(dotyczy osób posiadających obywatelstwo państwa innego niż Rzeczpospolita Polska)
10)
PASZPORT
lub INNY DOKUMENT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
określenie innego dokumentu

VIII. ADRES MIEJSCA STAŁEGO POBYTU

(dotyczy osoby, której dane wpisano w pkt VII, z wyjątkiem przypadku wykreślenia)

1. WOJEWÓDZTWO
2. MIEJSCOWOŚĆ

KOD POCZTOWY

-

3. ULICA

NR DOMU

NR LOKALU

Oświadczam, że nie toczy się/toczy się11) przeciwko mnie postępowanie w sprawie o umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
(dotyczy osoby, której dane wpisano w pkt VII, z wyjątkiem przypadku wykreślenia)

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność/nie posiadam pełnej zdolności¹¹⁾ do czynności
prawnych.
(dotyczy osoby, której dane wpisano w pkt VII, jeżeli jest uprawniona do wykonywania działalności koncesjonowanej lub kierowania
działalnością koncesjonowaną, z wyjątkiem przypadku wykreślenia)

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem

5
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IX. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA KONCESJONOWANEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB KIEROWANIA KONCESJONOWANĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
GOSPODARCZĄ
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

X. LISTA UDZIAŁOWCÓW LUB AKCJONARIUSZY ORAZ WIELKOŚĆ POSIADANYCH PRZEZ
NICH UDZIAŁÓW LUB WIELKOŚĆ ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI
12)

udziałowiec/akcjonariusz:
wielkość udziałów/wielkość znacznych pakietów akcji:
1. ……………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………….. ...…………………………………………………………………………………….
7. ……………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………….
8. ……………………………………………………………………… ...…………………………………………………………………………………….

XI. OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY ORAZ UDZIAŁOWCÓW I AKCJONARIUSZY
1. Oświadczam, że nie posiadam wpisu/posiadam wpis¹¹⁾ (reprezentowany przeze mnie podmiot
...................................………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie posiada wpisu/posiada wpis)¹¹⁾ do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz nie jestem/jestem¹¹⁾ (reprezentowany przeze mnie podmiot nie jest/jest)¹¹⁾
ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.13)
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

2. Oświadczam, że spełniam/nie spełniam¹¹⁾ (reprezentowany przeze mnie podmiot
…..……………………………………………………………………………………………………………………………..........................
....…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
spełnia/nie spełnia)¹¹⁾ warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie
ewidencji w Systemie Rejestracji Broni.14)
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

3. Oświadczam, że w stosunku do udziałowców/akcjonariuszy spółki nie wydano decyzji/wydano
decyzję¹¹⁾ o niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów lub akcji spółki.15)
W przypadku wydania decyzji wpisać datę i organ, który wydał decyzję, oraz dane udziałowca/akcjonariusza,
w stosunku do którego wydano decyzję: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
…………………………………………………………………………………
data
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

6
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4. Oświadczam, że przeciwko podmiotowi będącemu udziałowcem/akcjonariuszem, który
reprezentuję, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie toczy się/toczy się¹¹⁾ postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Oświadczam, że przeciwko podmiotowi będącemu udziałowcem/akcjonariuszem, który
reprezentuję, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie toczy się/toczy się¹¹⁾ postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

Oświadczam, że przeciwko podmiotowi będącemu udziałowcem/akcjonariuszem, który
reprezentuję, tj.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nie toczy się/toczy się¹¹⁾ postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………
data

…………………………………………………………………………………
potwierdzam własnoręcznym podpisem
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

MIEJSCOWOŚĆ

DATA: DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

…………………………………………………………………………………
(podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

7
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Dokumenty, które należy załączyć do wniosku:
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)
14)
15)

zaświadczenie o braku wpisu przedsiębiorcy w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze
Sądowym lub ujawnienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości – w przypadku udzielenia,
rozszerzenia zakresu lub przedłużenia okresu ważności koncesji;
opinię potwierdzającą spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe
wykonywanie działalności gospodarczej określonej w koncesji – w przypadku udzielenia, rozszerzenia zakresu
koncesji lub zmiany miejsca wykonywania działalności koncesjonowanej z prawem magazynowania;
zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej albo szefa delegatury
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – w przypadku komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne
przeznaczone do wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone
odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska – w przypadku
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu z prawem magazynowania,
a w przypadku mikroprzedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu replikami broni czarnoprochowej – tylko
zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe przedsiębiorcy
będącego osobą fizyczną, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna: wspólników spółki, członków
organu zarządzającego, prokurentów, pełnomocników ustanowionych do kierowania działalnością gospodarczą
objętą zakresem koncesji oraz udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji;
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i przygotowanie zawodowe przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną oraz osób uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą;
orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób
uprawnionych do kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą;
dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Właściwe zaznaczyć znakiem ,,X”.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji
(Dz. U. poz. 1888). Wskazać odpowiednio rodzaje materiałów wybuchowych, broni, amunicji, wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym przez podanie ustępów bądź pozycji, pod którymi zostały wpisane do klasyfikacji.
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r.
w brzmieniu ustalonym w oświadczeniu rządowym z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września
1957 r. (Dz. U. poz. 769).
Zaznaczyć znakiem „X”, jeżeli wytwarzanie broni będzie ograniczone do działalności rusznikarskiej.
Zaznaczyć znakiem ,,X”, jeżeli obrót będzie wykonywany bez prawa magazynowania.
W przypadku większej liczby miejsc niż rubryk powielić stronę i wypełnić dla pozostałych miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
Zaznaczyć znakiem „X” w przypadku wniosku o wykreślenie z koncesji miejsca wykonywania działalności gospodarczej.
W przypadku wielu osób należy skopiować stronę 5 i wypełnić ją odrębnie dla każdej osoby.
Zaznaczyć znakiem „X” w przypadku wniosku o wykreślenie osoby z koncesji.
Inny dokument potwierdzający obywatelstwo i tożsamość – dotyczy osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
Niewłaściwe skreślić.
Dotyczy 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. z 2019 r. poz. 623, 1798
i 2217).
Nie dotyczy wniosków o udzielenie, rozszerzenie zakresu lub przedłużenie terminu ważności koncesji. W takim przypadku wymagane jest
zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
Dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie lub rozszerzenie zakresu koncesji o wytwarzanie lub obrót strzelecką bronią palną lub
istotnymi częściami tej broni.
Dotyczy decyzji wydanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117).

