WYKAZ WAŻNIEJSZYCH UPOWAŻNIEŃ
dotyczących działalności Instytutu Przemysłu Organicznego
1.

IPO posiada upoważnienie do dokonywania oceny pod względem bezpieczeństwa materiałów wybuchowych,
produkowanych lub stosowanych w produkcji, bądź wprowadzanych do obrotu, wydane przez Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (pismo nr DPO-In/JZ/VHI/828W/04 z dnia 24.02.2004 r.)
- zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie
materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 262), wydanego na
podstawie art. 23715 Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych
gałęziach pracy. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
2.

IPO Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.03.2012 r. został upoważniony do wykonywania czynności
administracyjnych w sprawach badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów
niebezpiecznych (Dz. Urz. MG z 2012 r. poz.11)
- wydanym zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1834).
3.

IPO posiada upoważnienie Ministra Gospodarki z dnia 11.09.2009 r. do wydawania opinii, dotyczących
spełniania warunków technicznych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym
związkiem chemicznym lub ich prekursorem
-

zgodnie z § 6 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania

zezwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów
(Dz. U. Nr 17, poz. 160 z 2002 r.), wydanego na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu
Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu
jej zapasów (Dz. U. Nr 76, poz. 812 z 2001 r. z późn. zm.).
4.

IPO, zgodnie z decyzją MRiRW nr R-1/2012up z dnia 04.07.2014 r., jest podmiotem upoważnionym
do opracowywania oceny lub uwag do dokumentacji środków ochrony roślin, o których mowa w art. 10 ust. 1
Ustawy z dnia 8.03.2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2015 r. poz. 547 z późn. zm.).

5.

IPO jest instytucją upoważnioną do wydawania opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych
i organizacyjnych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej koncesją na
wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją,
w zakresie: 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
- wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.02.2002 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 442), wydanego na podstawie art. 9 ust. 4 Ustawy z dnia
22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 442).

6.

IPO jest instytucją upoważnioną do prowadzenia szkoleń w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi
materiały wybuchowe, oraz środkami toksycznymi i ich prekursorami, a także związanymi z tym
technologiami
- zgodnie z § 4 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2002 r. w sprawie szkolenia
potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (t.j. z 2016 r. poz. 163), wydanego na podstawie art. 10
Ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 290).

7.

IPO jest jednostką upoważnioną do przeprowadzania szkoleń w zakresie: stosowania materiałów
wybuchowych w procesach produkcyjnych, prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem oraz badań w dziedzinie materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego
- zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.07.2005 r. w sprawie szkolenia
i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 565), wydanego na podstawie art. 20 ust. 6 Ustawy z dnia 21.06.2002 r. o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 283).

8.

IPO jest upoważniony do wydawania opinii o możliwości spełnienia przez przedsiębiorcę lub jednostkę
naukowa warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego w zakresie nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych
w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub naukowej,
- wskazany w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.11.2002 r.

w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas
prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1716
z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 21.06.2002 r. o materiałach wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 283).
9.

Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów w IPO znalazło się na liście akredytowanych
laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy oznaczone
znakiem "NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w przepisach rozporządzenia (WE)
2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów
- stanowiącej załącznik do Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 16.08.2010 r. w sprawie listy
akredytowanych laboratoriów upoważnionych do wykonywania badań potwierdzających spełnianie przez nawozy
oznaczone znakiem „NAWÓZ WE" wymagań określonych dla tych nawozów w odrębnych przepisach (M.P. z 2014
r. poz. 357), wydanego na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 10.07.2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015
r. poz. 625).
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10. IPO jest uprawniony do zatwierdzania specyfikacji technicznej i potwierdzania pozbawienia cech

użytkowych broni i wyrobów w zakresie: wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierające
materiały wybuchowe oraz środki toksyczne i ich prekursory, a także związana z tym technologia
- wskazany w załączniku do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.08.2015 r. w sprawie
pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
(Dz. U. z 2015 r. Nr 1468), wydanego na podstawie art. 19 b ust. 2 ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1017 z pózn. zm.).
11. IPO jest upoważniony do uznawania, nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich

Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych
do wykonywania zawodów regulowanych: pirotechnika; rusznikarza; specjalisty do spraw oczyszczania terenu
z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych; technika oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych
i niebezpiecznych; operatora urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych
- wskazany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie upoważnienia Instytutu Przemysłu
Organicznego oraz

Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2016 r.

poz. 2262), wydanym na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 543 z późn. zm).

Ponadto:
1.

IPO (Oddział Pszczyna) został wyznaczony do współpracy z Inspektorem ds. Substancji Chemicznych
w zakresie oceny ryzyka dla zdrowia człowieka, stwarzanego przez substancje i ich mieszaniny
(pismo Ministra Zdrowia nr PZM/014/bch/chem/02)
- zgodnie z § 2 pkt. 1 Statutu Biura ds. Substancji Chemicznych stanowiącego Załącznik do Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Biuru ds. Substancji Chemicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1953), wydanego na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1203).
2. IPO został wyznaczony do współpracy z Inspektorem ds. Substancji i Preparatów Chemicznych

w zakresie oceny zagrożeń, spowodowanymi właściwościami fizykochemicznymi substancji i ich mieszanin
(pismo Ministra Gospodarki nr PP-13/TT/II/2451W/02 z dnia 25.06.2002 r.)
- zgodnie z § 2 pkt. 3 Statutu Biura ds. Substancji Chemicznych stanowiącego Załącznik do Rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Biuru ds. Substancji Chemicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1953), wydanego na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1203).
3.

Przedstawiciele IPO Decyzją Nr 3 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.04.2003 r., wchodzą
w skład komisji kwalifikacyjnej egzaminującej osoby mające dostęp do materiałów wybuchowych
przeznaczonych do użytku cywilnego
- wydaną zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21.06.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych

do użytku cywilnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 283).
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4.

IPO jest jednostką prowadzącą działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa,
-

wymieniony

w

wykazie

spółek,

przedsiębiorstw

państwowych

i

jednostek

badawczo-rozwojowych,

prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa oraz
dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 04.10.2010 r. (Dz. U. Nr 198, poz. 1313 z 2010 r.), wydanym na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1
Ustawy z dnia 07.10.1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1876).
5.

IPO jest przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym
- wpisany do wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym, stanowiącego załącznik

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03.11.2015 r.(Dz.U. z 2015 r., poz. 1871 z późn. zm.), wydanego
na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 23.08.2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122 poz. 1320 z 2001 r.. z późn. zm.).
6.

IPO jest wpisany „Wykazu obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
kategorii I” (pozycja 177)
- na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1534) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.06.2003 r. w sprawie obiektów
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. nr 116 poz. 1090
z 2003 r.).
KONCESJA
7.

Koncesja nr B-036/2003, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie
działalności gospodarczej w zakresie: wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi (inicjującymi,
kruszącymi, miotającymi i pirotechnicznymi); wytwarzania obrotu rodzajami amunicji; wytwarzania
i obrotu wyrobami oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- wydana na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22.06.2001 r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1017).
KOD NCAGE

8.

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (kod identyfikacyjny NCAGE: 0260H), nadany przez Biuro
Wojskowej Służby Normalizacyjnej 43 Narodowego Biura Kodyfikacyjnego.
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