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ZastqpcaSzefa
Agencji BezpieczefstwaWewnqtrznego
Kazimierz Mor daszewski
p-J 4st /20 t 3I 6241I r I tMpK
PODSEKRETARZSTANU
W MINISTERSTWIE GOSPODARKI
Pan DariuszBOGDAN

W odpowiedzina pismo nr DBG-V-073-4/13/313
z dnla 22 stycznia2013 r.
zawierajqce
uwagido projekt6wrozpoz4dzeirPrezesa
RadyMinistr6ww spmwlel
l) wzoruwnioskuo wydanieSwiadectwa
wiarygodnoSci
odbiorcy;
2) wzoruSwiadectwa
wiarygodnoSci
odbiorcy
uprzejmie infbrmujQ, i2 Agencja BezpieczeistwaWewnQtrznegouwzglEdnilauwagg
dotyczqcewprowadzeniawe wzoze SwiadectwawiarygodnoSci
odbiorcy pojqc: ,,nazwa
odbiorcy"oraz,.adres
odbiorcy",stosowniedo afi. 21k ust. I pkt 2 ustawyz dnia29 listopada
2000r. o obrociez zagranic4
towarami,technologiami
i uslugamio znaczeniustrategicznym
dla bezpieczeistwapanstwa, a takze dla utrzymania miqdzynarodowegopokoju
(Dz. U. z 2004r. Nr 229,poz.2315,zp62n.zn ), zwanejdalej,.ustawd'.
i bezpieczeristwa
JednoczeSnieprzedstawiam ponizej stanowisko Agencji Bezpieczenstwa
WewnQtrznego
w sprawienieuwzglgdnionych
uwag:
pkt
1) do
4 wnioskuo wydanieswiadectwa
wiarygodnoiciodbiorcy dotychczasowy
pkt 4
wniosku - ,,llosi um6w na obr6t uzbrojeniemzawafiych w okresie 6 miesiEcy
poprzedzajqcych
zlozeniewniosku" zostalwykreSlony,w wyniku uwzglqdnieniauwagi
zgloszonej przez Rzqdowe Centrum Legislacji; wykaz um6w na obr6t uzbrojeniem
zawartychw okresie6 miesiqcypoprzedzaj4cych
zlozeniewniosku bQdziestanowii
jedyniezalqcznikdo przedmiotowego
wniosku(pkt 5 wniosku),stosowniedo art.2lh ust.
I pkt 3 lit. d ustawy,a niejegoelement;
2) odnodniepostulatuodstqpieniaod podawaniawe wniosku o wydanie swiadectwa
wiarygodnoiciodbiorcyr6wnoczesnie
numer6wREGON,NIP lub CETDG w ocenie
ABW taki wym6g usprawni i przyspicszydzialania podejmowar,eprzez Agencjg
w trakcieprccedurocenywiarygodno3ci
lub kontroli FzedsiQbiorcy
bqd4cegoodbiorc4
uzbrojenia;
ponadtow porzqdkuprawnymznajduj4siQjuzwzorceformularzyzawieraj4ce
wym6gpodaniaprzezprzedsiqbiorcQ
kazdegoz przedmiotowych
numer6w- przykladem
jest formularz kwestionariusza
bezpieczenstwa
przemyslowego,
kt6rego wz6r zostal
okreslonyw zal4cznikunr 1 do rozporz4dzenia
RadyMinistr6wz dnia 5 kwietnia201I r.
w sprawie wzor6w kwestionariuszabezpieczenstwaprzemyslowego,Swiadectwa
przemyslowego,
bezpieczeistwa
decyzjio odmowiewydaniaSwiadectwa
bezpieczeistwa
pEemyslowego
orazdecyzjio cofnipciuSwiadectwa
bezpieczenstwa
przemyslowego
(Dz.
U. z 2O1l r. Nr 86, poz. 470); ponadtoAgencja Bezpieczenstwa
WewnQtrznego
informuje,iz w toku uzgodnienmiQdzyresortowych
RzqdoweCentrumLegislacjinie

numer6w(pismonr
przedmiotowych
podawania
r6wnoczesnie
zasadnosci
kwestionowalo
r');
z dnia29 stycznra2013
DPA.520-6113
odbiorcy w ocenie
pouczeniawe wzorze SwiadectwawiarygodnoSci
3) zarlrieszczenie
katalogelement6wSwiadectwa
zamkniQty
ABW przepisart.21k ust.I ustawyokrcSlaj4cy
przepis6w
KodeksupostQpowania
wobec
odbiorcystanowilex specialis
wiarygodnoSci
ponadto nadmieniam,iz w toku uzgodnierimiqdzyresortowych
administracyjnego;
Rzedorve Centrum Legislacji nie podzielilo stanowiskaMinisterstwa Gospodarki,
bowiem nie wskazalo na koniecznos6umieszczeniawe wzorze pzedmiotowego
z dnia29 stycznia2013r')'
(pismonr DPA.520-5/13
pouczenia
stosownego
Swiadectwa
W zwiqzku z poryzszyrn uprzejmie proszEo akceptacjQzal4czonychprojekt6w
Rad) Minisfow $ sprawiel
Prezesa
rozporzadzen
1) wzoru wniosku o wydanie Swiadectwa wiarygodnoSci odbiorcy uzbrojenia
przekazywanegow ramachzezwolengeneralnychna transfer wewnqtrzunijnywydanych
Unii Europejskiej,;
czlonkowskich
pEez wlasciweorganyinnychPanstwa
2) wzoru Swiadectwawiarygodnosciodbiorcy uzbrojenia przekazywanegow r.rmach
zezwolen generalnych na tmnsfer wewnqtrzunijny wydanych przez wlasciwe organy
Unii Europejskiej
innychpaistwaczlonkowskich
w terminie7 dni od dnia otrzymanianiniejszegopisma,przednadaniemim dalszegobiegu
legislacyjnego.

