projekt z dnia 31.12.2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia

2013 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy
Na podstawie art. 21 g ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
(Dz. U . z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2012 r., poz. 707)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wzór wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy określony
w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów

Załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
(poz.
)

WZÓR
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a
(miejscowość i data)

WNIOSEK
O WYDANIE ŚWIADECTWA WIARYGODNOŚCI ODBIORCY
Instrukcja
1. Wniosek należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami.
2. Jeżeli pola wniosku zawierają zbyt mało miejsca na wpisanie danych, dane te należy podać na
osobnym arkuszu formatu A4 z przywołaniem pola wniosku, którego dotyczą i dołączyć do
wniosku.
3. Przy wypełnianiu wniosku nie należy stosować

skrótów.

4. Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
1) pisemne zobowiązanie do przestrzegania i egzekwowania warunków związanych z końcowym
zastosowaniem i wywozem lub transferem wewnątrzunijnym uzbrojenia;
2) pisemne zobowiązanie do przekazania Szefowi AB W dokumentów niezbędnych do weryfikacji
danych zawartych we wniosku i potwierdzenia spełniania warunków wydania świadectwa
wiarygodności odbiorcy;
3) kopię certyfikatu zgodności z wymaganiami w zakresie wewnętrznego systemu kontroli;
4) wykaz zawartych umów na obrót uzbrojeniem w okresie 6 miesięcy poprzedzających
wniosku;

złożenie

5) pisemne zobowiązanie do informowania Szefa AB W o wszelkich zmianach danych objętych
wnioskiem.
1. Dane identyfikujące przedsiębiorcę:
1) Pełna nazwa przedsiębiorcy (firma)

2) Nazwa używana do celów marketingowych
3) Adres siedziby

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu)
(województwo, powiat, gmina)

(nr telefonu, faksu, adres poczty elektronicznej)

4) Numer identyfikacyjny (REGON)
5) Numer identyfikacji podatkowej (NIP)
6) Numer w K R S lub w CEIDG
(nazwa i siedziba rejestru lub ewidencji)

2. Oświadczenie o strukturze kapitałowej i powiązaniach kapitałowych przedsiębiorcy:
1) Wartość kapitału zakładowego
2) Liczba akcji/udziałów
3) Wartość nominalna akcji/udziału
4) Struktura kapitału:

Imię, nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania
właściciela lub pełna nazwa i adres siedziby, numer
w KRS lub CEIDG dla podmiotów działających
według prawa polskiego, nr NIP i nr REGON
posiadacza co najmniej 5% akcji/udziałów *

Liczba
akcji/udziałów

% akcji/udziałów

Stosunek i rodzaj
uprzywilejowania
akcji/udziałów *
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5) Udział co najmniej 5% w kapitale innych podmiotów:
Pełna nazwa i adres siedziby, numer
w KRS lub CEIDG dla podmiotów działających
według prawa polskiego, nr NIP i nr REGON

% akcji/ udziałów

Wartość
akcji/udziałów

3. Numer koncesji na obrót uzbrojeniem, o której mowa w ustawie z dnia 22 czerwca
' W przypadku obcokrajowców należy podać: datę i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, obywatelstwo
i narodowość oraz adres ostatniego miejsca zamieszkania.
Dotyczy akcji/udziałów o szczególnych uprawnieniach określonych w umowie spółki, w szczególności prawa
głosu, prawa do dywidendy, sposobu podziału majątku w przypadku likwidacji.
2 )

2001 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. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.):
4. Ilość umów na obrót uzbrojeniem zawartych w okresie 6 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku wymienionych w załączniku:
1) Ilość globalna:
2) Ilość umów na wywóz uzbrojenia:
3) Ilość umów na wykonywanie usługi pośrednictwa:
4) Ilość umów na świadczenie pomocy technicznej:
5) Ilość umów na przywóz uzbrojenia:
6) Ilość umów na tranzyt uzbrojenia:
5. Załączniki
1) Pisemne zobowiązanie do przestrzegania i egzekwowania warunków związanych
z końcowym zastosowaniem i wywozem lub transferem wewnątrzunijnym
uzbrojenia -1. str. ;
2) Pisemne zobowiązanie do przekazania Szefowi A B W dokumentów niezbędnych
do weryfikacji danych zawartych we wniosku i potwierdzenia spełniania
warunków wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy -1. str. ;
3) Kopia certyfikatu zgodności z wymaganiami w zakresie wewnętrznego systemu
kontroli - 1. str. ;
4) Wykaz zawartych umów na obrót uzbrojeniem w okresie 6 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku 1. str. ;
5) Pisemne zobowiązanie do informowania Szefa A B W o wszelkich zmianach
danych objętych wnioskiem -1. str. 6) Inne:

(pieczęć przedsiębiorcy ubiegającego się o
świadectwo wiarygodności odbiorcy)

(podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy)

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art.
21 g ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U . z 2004 r. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr
18, poz. 97 oraz z 2012 r., poz. 707).
Obowiązek wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z faktu wejścia w życie
z dniem 7 lipca 2012 r. ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą
towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U . poz. 707), która została opracowana ze względu na konieczność wdrożenia do
polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów
związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. U . U E L Nr 146 z 10 czerwca 2009, str. 1)
oraz Wspólnego Stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określającego
wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz. U . U E
L 335 z dnia 13 grudnia 2008 r. str. 99), mocą której do treści ustawy z dnia 29 listopada 2000
r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
wprowadzono wymieniony na wstępie przepis art. 21g ust. 3.
Problematyka objęta projektowanym rozporządzeniem
regulowana przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

nie

była

dotychczas

Projekt rozporządzenia określa wzór wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności
odbiorcy.
Zgodnie z art. 21g ust. 2 ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa wniosek o wydanie świadectwa wiarygodności
odbiorcy zawiera:
1) dane identyfikujące odbiorcę;
2) oświadczenie o strukturze kapitałowej i powiązaniach kapitałowych odbiorcy;
3) numer koncesji na obrót uzbrojeniem.
We wzorze wniosku została zawarta instrukcja wypełnienia wniosku wraz
z wymaganymi załącznikami (pisemne zobowiązanie do przestrzegania i egzekwowania
warunków związanych z końcowym zastosowaniem i wywozem
lub transferem
wewnątrzunijnym uzbrojenia, pisemne zobowiązanie do przekazania Szefowi A B W
dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych zawartych we wniosku i potwierdzenia
spełniania warunków wydania świadectwa wiarygodności odbiorcy, kopia certyfikatu
zgodności z wymaganiami wewnętrznego systemu kontroli, wykaz zawartych umów na obrót
uzbrojeniem w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz pisemne
zobowiązanie do informowania Szefa A B W o wszelkich zmianach danych objętych
wnioskiem). Wnioskodawca będzie zobowiązany do podania ogólnej liczby zawartych umów
na obrót uzbrojeniem w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (których
wykaz stanowi załącznik do wniosku) oraz liczby zawartych umów w podziale na kategorie
obrotu określone w art. 3 pkt 8 ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia
ogłoszenia.
Wydanie niniejszego rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji w trybie
przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w
sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Rozporządzenie nie jest związane z żadnym programem pomocowym.
Projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej A B W oraz R C L , zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U . N r 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz
§ 1 l a ust. 1 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie
Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływać na przedsiębiorców działających
w branży zbrojeniowej, będących odbiorcami uzbrojenia przekazywanego z terytorium
innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w ramach zezwoleń generalnych na transfer
wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy tych państw. Projektowane rozporządzenie
będzie oddziaływało również na Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organu
właściwego do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie świadectwa
wiarygodności odbiorcy uzbrojenia oraz podległe mu jednostki organizacyjne Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych (Krajowa Izba
Gospodarcza, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Business Centrę Club,
NSZZ „Solidarność", OPZZ, Forum Związków Zawodowych). Nie wpłynęły żadne uwagi.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety
jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor
publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

finansów

Przedmiotowy akt prawny nie wywoła skutków społecznych, a w szczególności
mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy
Wejście w życie przedmiotowego projektu nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie korzystnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość zmniejszając obciążenia administracyjne dla krajowych podmiotów
zajmujących się obrotem uzbrojeniem z krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zmniejszenie obciążeń polegać będzie na zniesieniu wobec podmiotów posiadających
świadectwo wiarygodności odbiorcy obowiązku przedstawiania zagranicznemu eksporterowi
certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika,
w przypadku, gdy zagraniczny eksporter korzysta z zezwolenia generalnego na transfer
wewnątrzunijny uzbrojenia, które wydane jest przez właściwy organ państwa
członkowskiego Unii Europejskiej. W roku 2011 organ kontroli obrotu wydał 150
certyfikatów importowych oraz poświadczeń oświadczenia końcowego użytkownika, gdzie
eksporterem był podmiot mający siedzibę w Unii Europejskiej.
6. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny
Projektowane rozporządzenie nie będzie miał wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
7. Wskazanie źródeł finansowania
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia
zostaną sfinansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Za zgodność pod względem
prawiym i redakcyjnym

- Dariusz Mądrala

