projektz &ia 09.10.2012
r.
ROZPORZADZENIE
PREZESARADYMINISTR6W
z dnia

2012r.

w sprawie wzoru Swisd€ctwawiarygodno6ciodbiorcy
Na podstav/ie ad. 21k ust. 2 ustalvy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranic4 towarami, technologiami i uslugami o ztaaz€niu stategigznym dlg
pafstwa, a takzedla uhzymaniamiQdzyDarodowego
bezpieazenstwa
pokoju i bezpieczeistwa
(Dz- U. z 2004 t. Nr 229, poz. 2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 onz z 2012 r., poz.'707)
z€rz{dzasiQ,co nast€puje:
$ 1. Ustala siQ wz6r Swiadectwawiarygodnoici odbiorcy okedlony w zalqpaiku do
rozporz$zeua.
$ 2, Rozporzdzeniewchoclziw zyciepo uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

PrezesRadyMinistr6w

Zal4czlik do rczpotzqdzgnia
PrezesaRadyMinistr6w z dnia
(poL-J

wz6 R
SzefAgencji BezpieczeistwaWewnQtrznego
00-993Warszawa.ul. Rakowiecka2a

SwIADEcrwowIARycoDNoScIoDBIoRcy
Nr
Na-podstawie axt. 21e ustawy z dnia 29 listopada2000 r. o obrocie z zagranicqtowarami,
technologi"mi i uslugami o anaczeniustategicznlm dla be4ieczeisfwa-panSw4 a fakZe
u{g
pokojui bezpieczenstra€
(Dz.i. z 2OO4
r.N;22g, po2.2315,
r_edzfnargdowego
z 2009r. Nr 18,poz.97 orazz 2Ol2r., poz.7O7)
SzefAgencji BezpieczefstwaWewnQtraEgoinformuje, ze:

Gdressndziby p@dsiqbiorcy)

irumd KXSpzcdsiebiorcy)

(numerREGONprdsiebidry)

posiadawiarygodtroid w zakresieodbioru uzbrojenia przekarywan€gow ramach
zezwolei generalnych Dt traDsfer wewr{trzunijtry sTdaDych prz", *l,rsci*" u.gnoy
iDnych paistw cztonkowskichUnii Europejskiej
Swiadectwo
waznejest do: ......
...............
(min

*do!.i)

np.
(serAgencji B.zpic*6stwa W.MQr-h€so
alboupowr2.ionap@ ri.eo osoba)

9S-w:

Wymiary: format A4
Druk na papierze offsetowymw kolorze jasnoszarym
Tekst koloiu czanego
Tlo rastrowane z tekstem o trejci ,,AgencjaBezpieczefstwaWewDttr.rego'

UZASADNIENIE
Projekt rozporz4dzenia
jest wykonaniemupowaznieniaustawowegozawanegow art.
2lk,ust. 2.ustawyz dnia 29 listopada2000r. o obrociez zagranic4
towaiami,technologiami
1 ustugamio anaczeni! strategicznymdla bezpieczeistwapalistw", a takze dta utrzymania
DfQdzynarodowego
pokojui bezpieczefstwa
(Dz. U. z 2004r. Nr 22g,poz.2315,z2\ig LNr
18,poz.97orv z 2012t., poz.707).
O99wiS.z!kwydardaprzedmiotowegorozporzqdzeniawlnika z faktu wej3ciaw zycie
. .
zd en llpca2012r. ustawyz dnia25 maja2012r. o znrianiiustawyo oblociez zagranic4
.l
towarami.-,
technologiamii uslugarnio znaczeniustrategicznymdla bezpieczeistwapafstwa.
a takze dla uhzyma migdzlnarodowegopokoju i bezpieczefstwao.L oi"ktOry"i i*y"l
la
ustaw (Dz. U. poz, 707), kt6ra zostalaopracowanaze wzglgduna koniecznosdwdrozeniado
prawnego przepis6w dytektywy parlamentu Europejskiego i Rady
ryl"f:^g:-"t"t4J.r
2009/43/YE z dnta6 maja 2OO9r. w sprawieuproszczeniawarunkOwtranifedw-proaUctOw
zwi4zanycl z obronnosciqrve Wsp6hocie (Dz. U. UE L Nr 146 z l0 czerwca2d09, str. l)
oraz.Wsp6lnego_
StanowiskaRady 2008/944.r\1?ZiBz dlliaS gudnia 2O0gr. olcestajqpego
wsptlne zasadykonftoli wJwozu tecbnologiiwojskorych i sprz4tuwojskowego(Dz. -U. UE
L 335.2dnia 13 gmclnia2008r. str. 99),moc4ktdrej do'treSciusta-wyz inia 29 listopada2000
t. o obrocie z zag.anicqtowamm| technologiamii uslugamio zruczeniu shategiizrgn dla
bezpieczefstwapafstwa" a tak2edla utzlnania migdzynlodowego pokoju i bezpieczefstwa
wprowadzonowymienioDyna wstQlrieprzepisart. 2lk ust.2.
Ploblematyka objqta projektowanym rozporz4dzeniem nie byla dotychczas
.
regolowal]'aWez przepisyprawa.
Zgodnte z aft. 2lk ust. I ustawy o obrocie z zagranicqtowarami, technologiami
i ustugamio znaczeniu_
suategicanyadla bezpieczerist*u-p-st*u" a lzkZs dla r.erymaniu
rrr€dzjmarodowego pokoju i- bezpieczeistwa projektowane jwiadectwo wiarygoOnoSci
ooororcyzawem trast€pujqce
elemeDty:
I ) oznaczenieorganu,kt6ry wystawil swiadectwoi
2) nazwqi adresodbiorcy;
3) po3wiadczeniewiarygodnosciodbiorcy;
4) dat€wydaniai okes wainosci (wiadectwa.
Projekt rozporzldzeniaokredlar6wnie2 szat€ gratrcaq i niezbEdneelementyjakie
powinien zawieraCwz6r Swiadectwawiarygodqosciodbiorcy.
Plojekt przewiduje, i:e rczporz4dznntewej&ie w 2ycie w ciqgu 14 dni od dnia
.
ogroszema.
Wydanie niniejszegorczpotzqdznrlLa
nie podlega obowiq-zkowinoffikacji w tr-ybie
.
przewidzianlm w przepisachrczporz$zenta Rady Minish6w z-dula 23 gh&tra 2002
t. w
funkcjonowardakajowego systemunorydkacji nolm i- akt6w prawnych
flml-t"-,sl3^s9tu
(Dz.U.Nr 239,poz.2039orazz 2004r. Nr 65,poz.597).
Rozporz4dzenie
niejest zwiq3anez ZadnyrnprogrirmempomocowyD.
P.oJt
_...
--.:Aorz4dzenia podlega udostepnieniu na it onie Biuleryru Inforrnacji
Publicznej ABW oraz RCL, zgodniez art. 5 usiawy z dnia 7 lipca 2005 r. o rtzialalnodci
pro:e:ie stanowieniaprawa @2. U. Nr 169, p"i t+t+, z p6ht. zm.) oraz
lo9linCow-ejI
ul
pracy Rady
!-lt:
I i"!*"ty Nr 49 RadyMinistr6w z dI|Lat9 matcai002 r. Regulamin
Ministrdw(M.P.Nr 13,poz.221,zp6in zm.).
Projell ro4orz4dzeniajest zgodnyz prawemUnii Europejskiej,

OCENA SKUTKOW REGULACJI
1. Wskazaniepodmiot6w,na kt6re oddzialuj€projektowanerozporzgdzenie
Projeldowanerozpotzqdzenebqdzie oddzialywai na przedsiqbiorc6wdzialajpych
w branzy zbrojeniowej, bed4cych odbiorcami uzbrojenia przekazy,wanegoz teritori'um
innych pafstw czlonkorskich Unii Europejskiej,w ramachzezwolef generalnychna transfer
werm4trzunijny wydanychprzezwladciweorganytych paistw. kojektowane rozporz4dzenie
bQdzieoddzial]'lvatrodwniez na SzefaAgencji BezpieczefstwaWewngtrar"gojako organ,
wlasciwego do przyjmowania i rozpatrywania wniosk6w o wydanie Swiadectwa
wiary€odno3ci odbiorcy uzbrojenia oraz podlegle mu jednostki organizacine AgeDcji
BezpieczEristwa
WewnQtrznego.
2, Wyniki przeprowsdzonychkonsultacji spoleczrych
lrojekt rozporzq6lzenia
zostal przekazanydo konsultacji spolecznych(Krajo\ia Izba
^
Gospodarcz4PolskaIzba Producent6wna RzeczObroonoSciKriju, nusinessCentre Club,
NSZZ ,,SolidamoSd",OPZZ, Forum Zwiq,zk6w Zawodowych). W toku konsultacji nie
zgloszonouwagdo projektu.
3. WpbT regutacji m sektor firsnsdw publicznych, w tym budiet pafstwa i budteay
jednosleksamorz4dule4.torialnego
prawny nie bq<lziemial lrpll"wu na seklor finans6w publicarych,
.Projekto1aoyakt
w tl{n budZetpanstwai budzetyj ednosteksamorzqduterytorialnego.
Przedmiotowerczpoa4dznntenie w)ryola skutk6w spolecznych,a w szczegdlnodci
\.lplry na iynek praoy, konkurenclinosdgospodarkii przedsipbiorczosd,w t1m
TaiCclch
funkcjonowanieprzedsiQbiorstw
oraz sttuacjqi rozw6j regionalny.
4, Wplyv regulacji na r''nek pracy
WejSciew zycie przedmiotowegoprcjektu nie bgdziemialo *pllrru na rynek pracy.
5. Wplyw regulacji na konkurencyjno$f gospodarki i prz edsigbiorczosd,w tlm ns
funkcjonowanie przedsitbiorstw
Prcjektowane rczporzqdzsrttekorzyskrie uplynie na koakurencyjnoddgospoda*i
i przedsiQbiorczo3d.
Uregulowania rozporz$zenia upty.waj4 na zruriejszenie obowi4zk6w
przedsiQbiorcy zwiqTanych z dokonl,r'aniem kaZdorazowo zgloszenia tla$feru
wewn4trzunijnegouzbrojeniaz paristwUnii Europejskiej.
6. WpVw Da s''tuscjg i rozw6j regionahy
Plojektowane ro4orzqdzenta nie bqdzie mialo wplyvu na s),tuacjQ i rozw6j
regionalny.
7, Wskazanieir6del finansowania
Skutki finansowe ztviqz?trtez wej6ciem w :ryaie prcjektowanego rczpotzdzania
zostan4 sfinansowanez czQici budzetu padstwq kt6rej dysponentemjest Sief Agencji
Bezpieczenstwa
Wewn€traego.

