plojektz dnia09.10.2012
r.
ROZPORZADZENTE
PREZESARADY MIMSTR6W
z dnia.........................
20l2r.
w spr&wiewzoru wnioshr o wydrnie Swiadectwawirrygodnosci odbio[y
Na podsta\arieaIt 2lg ust. 3 ustawy z dnia 29 lisiopada 2000
.
r. o obrocie
tecbnotogiaEi i uslugami o Zrtaczljuu srrategicanym dla
i-t:g,^T-T*
9y1,Ti,
Dezpreczen$wa
paDstwa,a takzedla utrzymatrianiE&lnarodowego pokoju
i bezpieczefstwa

2.2s,
poz.2315,
z 200e..r.i,i8,po,.gt-oi* )'iii
1o*Y_.^,^,?01_':Ir
zarzqozasrQ,co nastepuje:

r., poz.:lol)

$ 1. Ustala sie \az6r wniosku o wvdanie jwiadectwa wiarygo&oSci odbiorcy olseJlony
w zal4zniku do rozpotzadzefiawchodziw 2yciepo uptywie 14 dni od dnia ogloszeoia.
$ 2. Rozporz4dzenie

PrezesRadyMfuistr6w

Zal4cznikdo t ozpotuqdzetia
PrezesaRadyMitrist6w z dnia
(poz.-.J

wzo R
SzefAgencji BezpieczefstwaWewDetr-znego
00-993Warszawa,ul, Rakowiecka2g
(rDiejscowoiai data)

WNIOSEK
O WYDANIE SWIADECTWAWIARYGODNOSCIODBIORCY
Instrukcja
I wnioseknaleiy wyperni' no masztnie,kompfierowo rub recznieduiymi
dr1*a\9anwi litetumi.
2. Jere,lipola wnioskuzawierujqzblt ndo midsca rrawpisaniedaiych
dane,e nale4)podac ,ra
osobnlm arkvszuformatu A4 z pr4wolaniem pola viiosht la,rigo dotyczqi dolqczyi
do
v)niosku
3. Pr? wypelnianiuuniosht nie nole4)stosoujaZskr'torn.
4. Przedsiebiorcajestzobowiqzanydolqc4t do wnioskunastepqjqcedoh/menty:
l) pisemnezobowiqzaiie doprzestzegaaiai egzekwowatiawarunkov,zwiqz@Uch
z talco\9ytn
zctstosowaniem
i urwozemlub tratsferem wewnqramijiym uzbroienia;
2) pisemnezobovtiqzclhie
dopzekazania SzeJowiABW dokumekt^wniezbednychdo veryfk@ji
d@tychzawargch_.ree
\9nioshti potwierd2eniaspelnioia wannkdw vtyiii
iioan*o
wiarygodno! ci odbi orcy:
, tapie cefi'fkatu zgodnosciz uttmaganiamiw zakresiewewnQtrzhego
srstemukontroli;
4) wykazz'wdrtrh wtdw na obr6t rzbrojeniem|9 olqesie6 tuiesiecypoprzedzqjqcrvh
ztorenie
wnioslac
5) pisentnezobowiry.rrie do infonnoiania SzefaABV o vszelkichzmianachdoiych
objqtch
wnioskierfi.

1. Dan€identylikuj{ce prz€dsitbiorcQ:
I ) Pehranazwaprzedsigbiorcy(firma)
2) Nazwauzywanado c"ld^t r;k;d;;*y;;

s) Adressiedziby
(kodpocztowy,mi€jsr.wo;;;;;.;;;il;ii;il;i(wojew6dztwo,powiat, gtritra)

"".--

- - -.

(I|r tel€fonu,fal(su,adrespoczty elekronicarcj)

4) Numer identyfikacyjny (REGON)
5) Numeridenqdkacjipodatkowej
(NlP)
6) Numer w KRS lub w CEIDG
(nazwai siedzibarejestrulub €wide&ji)

2. Ofwisdczenie o strulrturze kapitalowej i powi{zanisch kapitalotr?ch przedsitbiorcyi
l) WartoSCkapitalu zakladowego
2) Liczba akcji/udzial6w
3) WaftoSCnominalnaakcji/udzialu
4) Stnrkturakaritalu:
Init, t)!flisto, s PFSEL i adEs zmi€sz}'da
wlclcici€la lub pckla n zM i adr€ssiedziby,luns
w KRS lub cEIDc dla podDiol6w dzialajqpych
*idhg pmwapolskiego,nr NIP i nr REcoN
posiadez! co najnDiej 5% akcji/udzial6w')

% akcji/ud"ial6w

upr4 rilqjowela

akcji/udzid6$

5) Udzial co najmniej 5% w kapitaleinnych podmiot6w:
Peha Ds*6 i adEs siedziby,nua
w KRS lub CEIDG dla podrniotowdzialaj{cych
w€diug pmwapolskiego,nr NIP i n RECON

3, Numer koncesji na obr6t uzbrojenien! o kt6rej mowa w ustawie z dnia 22 czerwci
')

W przypadku obcokajowc6w nal€zy poda6: datl i niejsce urodzenia,imie ojca i n ath, ob).watctstwo
i.narcdowo56orazadr€sostatniegomiejscaamieszkania.
" Dotyczy akcji/udziabw o szczeg6laychupra*tieniach okejlonych w umowiesp6lki, w szczeg6lnoscipra*B
gtosu,prawado dywidedy, sposobupodzialumajqrkuw prrlpadku likwidacji.

2001 r. o wykonywaniudzialalnojci gospodrrczejw zakresie[,ytwarzanir i obrotu
materialami wybuchowyBi, broniq, anunicjq oraz ryrobami i technologi{
o przeznaczeniu
wojskowymlub policyjnym@2.U. Nr 67, poz.679,z p6t\. zm.)l
4, Iloff umriw ra obr6t uzbrojeniem zawartych w okresi€ 6 miesitcy poprzedzajqcych
zloienie wniosku *yDietrionych w zal{czriku:
1) Ilo36globalna:......
2) Ilo36 um6w na w1v6z uzbrojenia:
3) noic um6wm wykonywanie
uslugipoSrednictwa:
....................
4) no66um6wnaSwiadczenie
pomocytecbnicznej:
........................
5) Ilo36um6wnaprzyvdzuzbrojenia_
-............
6) IIoSCum6w na tranzytuzbrojenia:
5. Zalqczniki
1) Pisemnezobowiqpaniedo przestrzeganiai egzekwowaniawarunkdw zwiqzanych
z ko:icowlm zastosowaniemi wlnvozem lub transferem wewn4trzrmijqan
- l. sft.- ...,..;
uzbrojenia
2) Pisemnezobowiq-zanie
do ptzekazantaSzefowi ABW dokument6wniezb€dnych
do weryfikacji danych zawartych we wniosku i potwier&enia spehiania
warunk6wwydaniaiwiadeatwawiarygodnosci
odbiorcy_ l. str,_ ......,
3) Kopia certldkatu zgodnosciz wl,rnaganiamiw zakesie wewnQtranegosystemu
konholi- l. str.- ......1
4) V,lykaz zawartych um6w na obr6t uzbroieniem w okresie 6 miesiqcy
poprzedzajqcych
zlo2eniewnioskul. str.-...,..i
5) Pisemne zobowiq,zaniedo infomrowania Szefa ABW o wszelkich anianach
danychobjgtycbwnioskiem- l. str.- ...;
6) hne:

@ieczadpE€dsiabiorcyubi€gaj4cegosie o
jwiadectwo wiarygodDosciodbiorcy)

(podpisosobyupowa.aionejdo skladania
odwiadczefwoli w imieniu przedsi€biorcy)

UZASADNIENIE
Projekt rozporz4dzeniajest wykoDaniemupowah enia ustawowegozawartegow art.
2lg ust. 3 ustawyz dnia 29 listopada2000 !. o obrociez zagraric4towararni,technologiami
i uslugami o znaczeniushategicznymdla bezpieczeistwapaistw a tak2Edla utElmania
pokojui bezpieczeristwa
mipd4narodowego
@2. U. z 2004r. Nr 229,poz.2315,z2009 l Nr
18,poz,97otazz 2Ol2r., poz.707),
ObowiqTekwydania przedmiotowegorozporz4dzeniawynika z faktu wejscia w 2ycie
z \em 7 llpca 2012t ustawyz dnia25 maja 20l2 r. o zmianieustawyo obrociez zagraDice
towarami,technologiamii uslugamio znaczeniustrategicalm dla bezpieczefstwapaistw4
a tak2e dla uhzy'rnaniamiqdzynarodowegopokoju i bezpieczeristwaoraz niekt6rych irmycb
ustaw (Dz. U. poz. 707), kt6m zostalaopracowanaze wzglgdu na koaiecaoSCw&ozeDiado
polskiego porz4dku prawnego przepis6w dyrektywy Parlamentu Euopejskiego i Rady
2009/43lWEz dni,a6 maja 2009 r. w spmwieuprcszczcniawdunk6w hansfer6wprodukt6w
zwiqTanychz obrormo3ci4we Wsp6lnocie@z U. UE L Nr 146 z l0 czerwca2009, sh. 1)
oraz Wsp6lnegoStanowiskaRady 20081944/'tlPZiBz doia 8 gmdnia 2008 r. olaeslajqpego
wsp6lnezasadykontroli wlwozu technologiiwojskowychi sprzptuwojskowego@2. U, UE
L 335 z dnia l3 grudnia2008 r. str. 99), mocqkt6rej do treici ustaxy z dnia 29 listopada2000
r. o obrccie z zagranic{ towarami, technologiamii uslugami o zoaczeniustsategiczn},ndla
bezpieczeistwapalistw4 a takzedla utrzlmania miQdzrlarodowegopokoju i bezpieczenstwa
\aprowadzonowlmieniony na wstgrie przepisarl 21g ust.3.
Problematyka objQta projektowanlm rozporz4dzeniem nie byla dotychczas
regulowaraprzezprzepisyprawapowszechnie
obowiqzujqcego.
Projekt rozporz4dzeniaokesla wz6r 'wnioskuo wydanie Swiadectra?
wiarygodnoSci
odbiorcy.
Zgodnle z afi,21g ust. 2 ustawy o obrocie z zagraricq towarami, techtrologiaDi
i uslugami o znaczeniustrategicztr]mdla bezpieczeistwapafstw4 a takze dla utrzjrrnania
miqdzynarodowegopokoju i bezaieczenstwa
wnioseko wydanie SwiadectlvawiarygodnoSci
^,thi^r.v,o-;*.

l) daneidentyfikujqceodbiorcQ,
2) o$wiadczenieo strukturzekapitaloweji powipaniach kapitalowychodbiorcy;
3) numerkoncesjina obrot uzbrojeniern.
We wzotze uniosku zostala zawaia instrukcja wypeloieuia wniosku wraz
z qlnaganlmi zal4cznikami (pisemne zobowiq.zaniedo przestrzeganiai egzekwo*ania
warunk6w zwiryldj,ych z kofcowl'm zaslosowadem i wJrwozem lub transfercm
rvewnqtrzunijtr]m uzbrojeni4 pisemne zobowiq.zaniedo pzekazania Szefowi ABW
dokument6w niezbEdnychdo weryfikacji dalych zawartych we wniosku i potwierdzenia
spehiania warunk6w wydania Swiadectwawiarygodno5ci odbiorcy, kopia certyf*atu
zgodnoSciz wl,rnaganiamiwewnEhznegosystemukontroli, wykaz zawafych um6w Baobr6t
uzbrojeniem w ohesie 6 miesiqcy poprzedzaj4cychzlozenie wniosku oraz pisemne
zobowiq,zaniedo informowania Szefa ABW o wsz€lkicb znLianachdanych objqtych
wnioskiem).Wnioskodawcabqdziezobowiq.zany
do podaaiaogdlnej liczby zawartychum6w
na obrct uzhojeniem w okresie 6 mi€siQcypoprzedzajqgychzlo2enie rniosku ftt6rych
vykaz stanowizal4cznikdo wniosku) or€zlic?hy zawa(tychum6w w podziale na kategorie
ohotu okeSlone w art. 3 pkt 8 ustawy o obrccie z zagruricg towarami, tecbnologiarni
i uslugami o aEczeniu shategicaD.mdla bezpieczerlstwa
paristw4 a tak2e dla utrz5rmania
pokoju i bezpieczenstwa
miqdzynarodowego

Projekt przewiduje, 2e rozporz1dzoitewejdzie w Zycie w ciqgu 14 dni od dnia
ogloszenia.
Wydanie niniejszego rczporz4dzeia nie podlegaobowiqzkowi notyfikacji w txybie
przewidzianymw przepisachrozpoz4dzeniaRady Ministr6w z dnia 23 gnrdnia 2002 r, w
sprawie sposobu funkcjonowaniakrajowego systenu notyfikacji nolm i akt6w prawnych
(Dz.U.Nr 239,poz.2039orazz 2004r. Nr 65,poz. 597).
Rozporz4dzenieniejest zwi{zanez zadn}mprogramempomocow}.m.
Projekt rozporz4dzeniapodlega udostEpnieniuna strooie Biuletpu Informacji
Publicznej ABW oraz RCL, zgodniez wt.5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o rlzialalnodci
lgllinCowgj
l Focesie stanowieniaprawa @2. U. Nr 169, poz. 1414,z p6tD. znL) oraz
{ 1la ust. I uchwaly Nr 49 Rady Ministr6w z dnia 19 maxca,2o\2t, Regulaminpracy Rady
Minist6w (M.P.Nr 13,poz.221,z p6in. mt.\
jest zgodnyz prawemUnii Europejskiej
Projektrozporz4dzenia

OCENA SKUTK6W REGULACJI
1. WskrzaDie podmiotdw, na ktdre oddzirluje projektow

e rozporzQdzenie

Projeldowaoerozporzqdzeniebgtizie oddzialywadna przedsiebiorc6wdzialaj4cych
w branzy zbrojeniowej, bgdqpych odbiorcami uzbrojenia przekazywanegoz terr.torium
innych panstwczlonkowskichUnii Europejskiej,w rarnachzezwolei generalnychna transfer
wewn4trzunijny*ydanych przezwlaSciweorganytych panstw.projektowanerozporz4dzenie
bgclzieoddzialywalo r6wniez na SzefaAgeDcji Bezpieczefsh{BWewoqtraego jako organu
wlaSciwego do przyjmowania i rozpatryrvania rvnioskdw o wydanie Swiad€€twa
wiarygodnosci odbiorcy uzbrojenia oraz podlegle mu jednostki organizacyjne Agencji
Bezpieczeist*a WewnQtraego.
2. WFiki przeprow&dzoDychkorsultacji spolecztrych
Projell rozporz4dzeniamstal przekazanydo ko$ultacji spolecznych(Knjowa Izba
Gospodarcza,Polska Izba ProduceDt6wna RzeczObronnosciKEju, BusioessCentre Club,
NSZZ ,,SolidamoSC',OPZZ, Forum Zwiezkdw Zawodowych). W toku konsultacji nie
zgloszonouwagdo projektu.
3. Wp[rw regulacji na 8eldor firanrdw publicznych, w Em budiet paistwa i budzety
jedrostek samorz{du terytorialnego
Prcjektowane rczpotz4dzentenie bqdzie mialo wp\wu na sektor finans6w
publicznych,w t1m budzetpaistwa i budzetyjednosteksamorz4duterytoriahego.
Ptzedmiotowy akt prawny nie wywola skutk6w spolecznych,a w szczeg6lnoSci
maj{cych rplyw na ryrek pracy, konkurencyjnoddgospodarkii przedsi€biorczosC,
w tym
funkcjonowanieprzedsiQbiorstw
oraz sltuacjgi rozrvdj regionalny.
4. Wplyv regulacji na ryrek pracy
Wejsciew 2yciepEedmiotowegoprojektu nie bqdziemialo *pl}a*u na rynek pracy.
5. Wpllv regulacji Da koDkurencyjtro$dgospoderki i przedsifbiorczojd, w ttm na
funkcjorowanie pu€dsitbiorstw
Projektowane rozporzqd6rie korryshie wplynie na konkurencyjnosdgospodarki
i przedsiqbiorczo3d.
Uregulowaniarczponqdzpmawplywaj{ na aruiejszenie obowiryk6w

Fzedsiebiorcy zwrquych z dokonywaniernkazdorazowo zglosz€oia
traDsferu
wewnqtzunijnego
uzbrojcniaz padstwUnii Eruopejskiej.
6. WpbT ra s'.tu.cjg i rozw6jregiomlry
Prcjektowa[erozporz4dzeBie
niebqdzicmialli/plywunasytuacjei rozw6jregionalny.
_
7. WskrzrDie,Tddelfiaanrowenia
Skutki fimnsowe zwiazatez wej(ciem w_2ycie projektowanego
rc4wz&zaula
zostanqsfinaDsowane
z cz lci bud2etupanstwa,kt6rej dyspotr€NttEm
jest Szef Ag€ncji
Bezpieczef
stwaWe*ngn"znego.

