2 r.
Fojektz dnia06.08.201
ROZFORZApZENIE PREZESARADYMIMSTROW
z dnia

2Ol2|

w sprrwie wzoru Swiadectwswirrygodrosci odbiorcy
Na podstawie art. 2lk ust. 2 rufjawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zag.af.icq towarami, technologiami i uslugami o anacz€niu shategicznym dla
bezpieczcnstwapaistw4 a tak2edla utrzl,rnaniamiq{4marodowegopokoju i bezpieczefstwa
(Dz. U. z 2004 !. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 9'1 oraz z 2012 r., poz. 7O7)
zarz{dza sig co nastg)uje:
$ 1. Ustala sie urz6r Swiadectwa$,iarygodno3ciodbiorcy okredlony w zal4czniku do
rozAorzqdze\ia.
$ 2. Rozporz4dzeniewchodziw zycie po uplywie l4 dni od dnia ogloszenia.

PrezesRrdy Ministr6w

Zal4cznikdo rozporz4dzenia
Prez$a RadyMinistr6w z dnia
)
t oz.

wz6R
SzefAgencji BezpieczeistwaWewnQtrznego
00-993Warszawa,ul. Rakowiecka2a
SWIADECTWO WIARYGODNOSCI ODBIORCY

Nr
Na podstawiealt. 2le ustawyz dnia 29 listopada2000 r. o obrociez zagranic4towammi,
technologiami i uslugami o znaczeniustrategicznymdla bezpieczeristwaparistwa, a takze
utrz),rnaniamiQdzyurodowegopokoju i bezpieczei$tvra(Dz. U. z 2004r. Nt 229, poz. 2315,
z 2009r. Nr 18,poz.97 otazz 2012r., poz.701)
SzefAgencjiBezpieczenstwa
WewnQb-znego
informuje.2e:

Gds siedzibypzcdsiabiorcy)

(numd KRSpu ed!iebiory)

(numd RECON pzedsiEbioFy)

posiada wiarygodnosi w zakresie odbioru uzbrojenia przekazl'wanegow ramach
zezwolei generalnych na transfer wewn{trzunijny wydanych przez wlasciwe organy
innych paristw czlonkow-skichUnii Europejskiej
Swiadectwo
waznejest do: ...................................i,;;;;;;----

mp.
(SzefAsencji Bdpi6e6stea wemelu.ego
albo upowaznionapu a nieedo$ba)

qpEJzgr.s:
Wymiary: format A4
I)ruk na papierzeoffsetowymw kolorzejasnoszarym
Tekst koloru czarnego
Tlo rastrowanez tekstemo tresci,,AgencjaBezpieczeistwaWewnQtrznego"

UZASADNIENIE
jest wykonaniemupowaznienia
Projektrozporzqdzenia
ustawowegozawafiegow art. 2lk
ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada2000 r. o obrocie z zdgt^ricq towalami, technologiami
i uslugami o znaczeniustategicznFr dla bezpieczenstwa
patistwa,a takZe dla utz),rnania
miqd4narodowego
pokojui bezpieczeistwa
(Dz.U. z 2004r. Nr 229,poz.2315,z 2009r, Nr 18,
poz. 97 orazz 2012t ., poz.707).
Obowi4zekwydaniaprzedmiotowegorczpotzqdzeniawynika z faltu wejscia w iycie
z dniem I lipca 2012 r. ustawyz dnia 25 ma.ja2012t. o znianie ustawyo obrociez zagranicq
towammi, technologiamii uslugami o zrlaczedu strategicznymdla bezpieczefstwapaistwa,
a talc2edla utrzlmanianiqdzyratodowegopokojui bezpieczenstwa
orazniekt6rychirmychustal
(Dz. U, poz. 707), kt6ra zostalaopracow.lnaze wzglqduna koniecznoS6
wdro2eniado polskiego
porzqdkupnwnegopftepis6wdyrektywyParlamentuEuopejskiegoi Rady2009/43lWEz dnia 6
maja 2009r. w sprawieuproszczenia
warunk6wtransfer6wprcdukt6wzwiqzanychz obronno6ciq
we Wsp6lnocie(Dz. U. UE L Nr 146 z l0 czerwca2009, str. l) oraz Wsp6lrtegoStanowiska
Rady 20081944/'trryZiB
z dnia 8 gnrdnia2008r. oloe6laj4cego
wsp6he zasadykontroli wy"wozu
tecbnologiiwojskowychi sprzetuwojskowego(Dz. U. LrE L 335 z dnia 13 gnrdnia2008 r. str.
99), moc4 kt6rej do treici ustawyz dnia 29 listopada2000 r. o obrociez zagranicqtowararni,
technologiamii uslugamio znaczeniustrategicznlmdla bezpieczenstwa
paristwa,a takze dla
utz)mania miedz),narodowego
pokoju i bezpieczenstwa
wprowadzonow)anienionyna wstQpie
pnepisart.2lk ust.2.
Prcblematykaobjqta prcjektowanymrczporz4dzeniem
nie byla dotychczasregulowana
przezprzepisyprawa.
Zgodrie z art. 2lk ust. I ustawy o obrocie z zagranicqtowa&mi, technologiami
i ushrgamio zuczeniu stategicznym dla bezpieczeistwapaistwa, a takze dla utrzymania
miedzFarodowegopokoju i bezpieczenstwa
projekowane6wiadectwowiarygodno3ciodbiorcy
zawieranastqpuj4ce
elementy:
I ) ozEczenieorganu,kt6ry wystawilSwiadectwo;
2) nazwqi adresodbiorcy;
3) poswiadczenie
wiarygodnosciodbiorcy;
4) datewydaniai okreswaZno6ci6wiadectwa.
Projeld rozporzqdzeniaokre6la r6wni€i szate graficanq i niezbqdneelementyjfie
powinienzawieradwz6r 6wiadectwa
wiarygodnoSci
odbiorcy.
Projelil przewiduje,2erczporzqdzente
wqdzie w icie w ciqgu 14dni od dniaogloszenia.
Wydanie niniejszego rczporzqdzenianie podlega obowiqzkowi notjrlikacji w trybie
przewidzianlmw przepisachrozporz4dzenia
RadyMinistr6w z dnia23 grudnia2002r. w spmwie
sposobufunkcjonowaniakajowego systemunotyfikacji norm i akt6wprawnych(Dz.U. Nr 239,
poz.2039orazz 2004r. Nr 65.poz.597).
Rozporzqdzenie
niejest zwiezanez Zadn)'rnprcgramempomocowym.
Projektrozporzqdzenia
podlegaudostQpnieniu
na stronieBiuleqmuInformacji Publicznej
ABW oraz RCL, zgodniez art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzialalnodcilobbingorvej
w procesiestanowieniaplawa (Dz. U. Nr 169,poz. 1414,z p6h1.zn.) orv $ I la ust. I uchwaly
Nr 49 RadyMinistr6w z dr.ia 19 marca2002r. Regularninpracy RadyMinistr6w (M.P. Nr 13,
poz.22l,zp6.zm.).
jest zgodnyz prawemUnii Europejskiej
Projektrozporz4dzenia

