Vojekt z dnla3),.12.2Ol2 r.
ROZPORZADZENIE .
PREZESARADY MINISTROW
z dnia

2013r.

w sprawie wzoru Swiadectwrwiarygodnosci odbiorcy
Na podstawieart. 2lk ust. 2 Dstawyz dnia 29 listopada2000 r. o obrocie
z zagnr\iaq towarami, technologiami i uslugami o znaczeniu strategiczn],rn dla
bezpieczenstwapaistw4 a takze dla utzymania miQdzlaErodowggo
pokoju i bezpieczelistwa
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, po2.2315, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 otuz z 2012r., poz.70'l)
zarz{dzasiQ,co nastQpuje:
$ 1. Ustala siq wz6r Swiadeatwawiarygodno5ci odbiorcy okre6lony w zal4czniku do
rozporz+dzenra,
wchodziw Zyciepo uplywie14 dni od dniaogloszenia.
S 2. Rozpoeqdzenie

PrezesRadv Ministr6w

Z ryznik do rozpotzdzeria
PrezesaRadyMinistrow z dnia
(poz.
)

WZ6R
SzefAgencji Bezpieczeristwr
WewnQtrznego
00-993Warszawa,
ul. Rakowiecka
2a

SwIADEcrwo wrARycoDNoScroDBroRcy
Nr
Na podstawie art. 21e ustawy z dnia 29 listopada2000 r. o obrocie z zaganicq towarami,
technologiami i uslugami o znaczeniustrategiczn)rndla bezpieczeristwapaistwa, a taldg
utrzynania miQdzynaf,odowego
pokoju i bezpieczehstwa
(Dz. U , z 2004r. Nr 229, poz, 2315,
z 2009r. Nr 18,poz.97 orazz 2012r., poz.7O7)
SzefAgencji BezpieczeistwaWewnQtrznego
infomuje, Ze:

(adG {edzibypzedsitbiory)

(numtr KRS pze&iSiorcy)

(num$ REGONpzedsiebioEy)

posiada wiarygodnos{ w zakresie odbioru uzbrojenir przekaz}'rflrtrego}v ramach
zezwoleh gener&lnychna transfer wewnAtrzunijny wydanych przez wlaSciweorgrny
innych pafstw czlonkowskich Unii Europejskiej
Swiadectwo
wa2nejest do: ....................................i;;;;;;;---

(Sef Aeacji B@pi.zoislwa W.matzn€go
albo upowaaiona p@ nie€p osoba)

gplJzgrc:
Wymiary: format A4
Druk na prpieJze offsetowym w kolorze iasnoszarym
Tekst koloru czarnego
Tlo rastrowane z tekstem o tresci ,,Agencja BezpieczefstwaWewnQtrznego'

UZASADNIENIE
Projekt rozporzqdzeniajest wykonaniem upowa:2nieniaustawowegozawartegow art. 2lk
ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagan.icq towarami, technologiami
i ustugami o znaczeniu strategicznyn dla bezpieczeistwa paistwa, a takie dla utrzymania
pokoju i bezpieczeistwa(Dz. U. z 2004r. Nr 229,poz. 2315,z 2009r. Nr 18,
miedz),narodowego
poz.9'7onz z 2012r., poz. '707).
Obowiqzek wydania przedmiotowego rozporzqdzenia wynika z faktu wej6cia w 2ycie
z dniem I lipca 2012 r. ustawyz dnia 25 maja 2012 r. o zmianieustawyo obrocie z zagranic4
towarami, technologiami i uslugami o znaczenilt)strategicznyn dla bezpieczeistwa pafstwa,
a takZedla utzymania migdzynarodowegopokoju i bezpieczeistwa oraz nield6rych innych ustaw
(Dz. U. poz. 707), kt6ra zostala opracowanaze wzglqdu na konieczno6i wdroZenia do polskiego
porzqdku prawnego przepis6w dyteklwy ParlamentuEuropejskiego i Rady 2009/43,4NEz dnia 6
maja 2009 r. w sprawie uproszczeniawarunk6w transfer6w produk6w zwi4zanych z obronno6ciq
we Wsp6lnocie(Dz. U. UE L Nr 146 z 10 czerwca2009, str. l) oraz wsp6lnego Stanowiska
Rady 2008/944,4VPZiB z dnia 8 gmdnia 2008 r. okeslajqcego wsp6lne zasadykonfoli w)'wozu
technologiiwojskowychi sprzqtuwojskowego(Dz. U. LrE L 335 z dnia 13 gmdnia 2008 r. str.
99), mocq kt6rej do tre6ci ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zaglanicq towarami,
technologiami i uslugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczefstwa paistwa, a takie dla
utrzymania miqdz),narodowegopokoju i bezpieczeristwawprowadzono wlanieniony na wstQpie
przepisart. 21k ust. 2.
Problematyka objeta projektowanym rozporzqdzeniem nie byla dotychczas rcgulowana
przez przepisy prawa.
Zgodtie z afi. 2lk ust. I ustawy o obrccie z zagranic4 towarami, technologiami
i usfugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeistwa paristwa, a takZe dla utrzymania
miqdzynarodowego pokoju i bezpieczeistwa projektowane Swiadectwowiarygodnosci odbiorcy
zawieranastQpujqce
elementy:
1) oznaczenieorganu,kt6ry wystawil 3wiadectwo;
2) nazwqi adresodbiorcy;
wiarygodno6ciodbiorcy;
3) poSwiadczenie
4) datq wydania i okres wa2noici Swiadectwa.
Projekt rozporz4dzenia okegla r6wniez szatq graficznq i niezbQdne elementy jakie
powinienzawierai wz6r Swiadectwa
wiarygodno6ci
odbiorcy.
wejdziew 2yciew ci4gu 14 dni od dniaogloszenia.
Projek przewiduje,2erozporzqdzenie
Wydanie niniejszego rczporzqdzenia nie podlega obowi4zkowi notyfikacji w trybie
przewi&ianym w przepisachrozporz4dzeniaRady Ministr6w z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobufunkcjonowania kajowego systemunotyfikacji norm i akt6w prawnych (Dz U Nr 239,
po2.2039oraz 22004 r. Nr65, poz. 597).
Rozporz4dzenienie jest zwiqzanez Zadnlm programempomocowym.
Projekt rozporz4dzeniapodlega udostQpnieniuna shonie Biuletlnu Infomacji Publicznej
ABW oraz RCL, zgodnie z ar1. 5 ustawy z dnia 1 lrpca 2005 r. o dzialalno6ci lobbingowej
w p r o c e s i e s t a n o w i e n i a p r a w a ( D z . U . N r 1 6 9 , p o z . 1 4 1 4 , z p 6 . z r n . ) o r a z $ 1I 1uacuhswt .a t y
Nr 49 Rady Ministr6w z dfia 19 narca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministr6w (M.P Nr 13,
poz.221, z p67n.zm.).
Projekt rozporzqdzeniajest zgodny z pawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKOW REGI]LACJI
1. Wskazaniepodmiot6w,na kt6re oddzialujeproiektowanerozporzqalzenie
Projekowane rozporzqdzeniebQdzieoddzial)vai na przedsiQbiorc6wdzialajqcychw branzy
zbrojeniowej, bqd4cych odbiorcami uzbrojenia przekazywanego z ter''torium innych paistw
czlonkowskch Unii Europejskiej, w mmach zezwolef generalnych na transfer wewnqtrzuntjny
wydanych przez wlasciwe organy tych paistw. Projektowanerozpoc4dz€nie bqdzie oddzialyvalo
i
organuwlasciwegodo przyjrnowania
WewnQtrznego.jako
r6wnie2na SzefaAgencjiBezpieczeistwa
podlegle
mu
oraz
odbiorcy
uzbrojenia
wiarygodno6ci
wniosk6wo wydanie6wiadectwa
rozpatrywania
jednostkiorganizacyjne
WewnQtrznego.
AgencjiBezpieczenstwa
konsultacjispolecznych
2. Wyniki przeprowadzonych
Projekt rozporzqdzenrn zostal przekazaty do konsultacji spolecznych (Krajowa Izba
Gospodarcza,Polska Izba Producent6wna Rzecz ObronnosciKraju, BusinessCentre Club,
NSZZ ,,Solidamo6i", OPZL,FoumZvriqzk6w Zawodowych).Nie wplynqly 2adneuwagi.
3. wpttav regulacji na sektor finans6w publicztrych, w tym budiet psristrv! i budiety
j€dnost€ks!morzqdut€rltorialnego
Projekowany ak1prawny nie bqdzie mial wply'rvu na sellor finans6w publicznych, w tym
paistwa
i budzetyj ednosteksamorz4duter''lorialnego.
budiet
Pzedmiotowe rozporz4dzenienie wywola skutk6w spolecznych,a w szczeg6lnoscimaj4cych
wpll'w na rynek pracy, konkurencyino6i gospodarki i przedsiQbiorczosi,w tym funkcjonowanie
przedsiQbiorstw
i rozw6jregionalny.
orazs)'tuacjQ
4. WplFv regulacjina rynek pracy
Wej6ciew zycie przedmiotowegoprojeku nie bQdziemialo wpt,'!r'u na r)'nek pracy.
w tym na
5. Wptyw regulacji na konkurencyjnoSdgospodsrki i przedsiQbiorczo5d,
funkcjonowsnieprzedsiSbiorstw
Projekowane rozporzqdzelrie korzystnie wplynie na konl:u.encyjno6i gospodarki
przedsiQbiorczoSi
zmniejszajqcobciq2eniaadministracyjnedla kajowych podmiot6w zajmujqcych
i
obci4zellpolegad
skiej.Zmniejszenie
z kajami czlonlowskimiUnii Europej
siQobrotemuzbrojeniem
odbiorcy
wiarygodnosci
posiadajqcych
6wiadectwo
bQdzie na zniesieniu wobec podmiot6w
poswiadczenia
obowiazku przedstawianiazagranicznemueksporterowicertyfikatu importowegolub
oSwiadczenia koicowego uz)'tkownika, w przlpadku, gdy zagrafi&zny eksporter korzysta z
uzbrojenia,kt6re wydanejest przezwlasciwy
na tmnsferwewnqtrzunrjny
zezwoleniageneralnego
roku 20ll organkontroli obrohrwydal 150
W
paistwa
Unii
Europejskiej
czlonkowskiego
organ
kofcowego uiltkownika, gdzie
poswiadczef
oswiadczenia
certyfikat6w importowych oraz
skiej
w Unii Europej
eksporterem
byl podmiotmajacysiedzibQ
6. Wpl]'rry na sytuacie i rozw6i regionalny
Proiektowanerozporz4dzenianie bQdziemialo wpl).t.rr na qtuaciQ i rozw6j regionalny'
?. Wskazanieir6del finansowania
Skutki finansowe z' iqzate z wejsciem w zycie projektowanegorozporz4clzenlazostana
jest Szef Agencji Bezpieczeilstwa
sfinansowanez czQscibudzetupaistwa, |16rcj dysponentem
Wewnetrznego.

