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Warszawa, 22 stycznia 2018 r. 
KL/22/KK/2017 

 
 
Pan 
Jan Pawelec 
Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi 
i Bezpieczeństwa Technicznego 
Ministerstwo Rozwoju  
 
 
 
Szanowny Panie Dyrektorze, 
 

W nawiązaniu do spotkania z przedstawicielami firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan oraz Polskiej 
Izby Informatyki i Telekomunikacji, zaplanowanego na dzień 23 stycznia br., niniejszym przekazujemy, 
poniżej,  propozycję zniesienia wymogu powiadamiania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 
o imporcie i transferze wewnątrzunijnym dla towarów z funkcjami kryptograficznymi z załącznika I do 
Rozporządzenia 428/20009 wraz z uzasadnieniem postulowanych zmian. 

*** 

W Polsce produkty kryptograficzne podwójnego zastosowania podlegają obowiązkowi powiadamiania 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) w przypadku importu oraz transferu wewnątrzunijnego 
takich towarów na terytorium Rzeczypospolitej (14 dni przed przywozem). 

Ponieważ inne kraje EU nie wprowadziły obowiązku powiadomienia o imporcie produktów 
kryptograficznych uważamy, że ze względu na postępującą liberalizację kontroli eksportu tymi towarami 
na poziomie EU nie wydaje się zasadne utrzymanie restrykcyjnych wymagań w Polsce. 

W związku z powyższym wnosimy  o zniesienie wymogu powiadamiania ABW o imporcie i transferze 
wewnątrzunijnym dla wszystkich towarów z funkcjami kryptograficznymi z załącznika I do Rozp EU 
428/20009 z wyłączaniem towarów wymienionych na liście poniżej. 

Uzasadnienie: 

Kilka dekad temu produkty kryptograficzne były używane niemal wyłącznie przez instytucje i służby 
rządowe. Obecnie zabezpieczanie danych osobowych jest powszechne i funkcje kryptograficzne są 
bardzo szeroko stosowane - zarówno przez przedsiębiorstwa jak również przez osoby indywidualne. 
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Wiele produktów kryptograficznych nie jest traktowanych jako towary podwójnego zastosowania 
ponieważ są to urządzenia i oprogramowanie ogólnie dostępne, wyłączone z listy kontrolnej na 
podstawie noty kryptograficznej w Rozporządzeniu EU 428/2009. 

Wyłączenie na podstawie noty kryptograficznej nie obejmuje natomiast wszystkich produktów 
posiadających funkcje kryptograficzne i niestety takie produkty podlegają w Polsce obowiązkowi 
powiadamiania ABW przy imporcie i transferze wewnątrzunijnym do Polski. 

Wymóg ten nie obowiązuje w innych krajach Unii Europejskiej i jest to obciążenie administracyjne dla 
przedsiębiorców w naszym kraju.  

Wpływa to oczywiście na konkurencyjność naszej gospodarki np. jest to duże utrudnienie w sytuacji, 
gdy umowy serwisowe przewidują szybki czas napraw w ramach usług świadczonych klientom w Polsce, 
a produkty do tego służące muszą być zaimportowane do Polski w ciągu kilku czy kilkunastu godzin. 
Ponadto wiele projektów badawczo-rozwojowych w Polsce wymaga szybkiego importu prototypów 
produktów oraz sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach i wszelkiego rodzaju opóźnienia działają 
niekorzystnie na rozwój nowych technologii i konkurencyjność naszego rynku. 

Użyteczność i sposób wykorzystania informacji gromadzonych przez ABW w stosunku do przywozu 
produktów z funkcjami kryptograficznymi zdają się być utajnione. Ponieważ inne kraje EU nie 
wprowadziły takiego obowiązku nie wydaje się to być konieczne w Polsce. 

Dodatkowo propozycja zmian do Rozporządzenia EU 428/2009 opublikowana przez Komisję i Parlament 
Europejski zawiera nowe unijne zezwolenie generalne dla produktów kryptograficznych. Oznacza to 
liberalizację kontroli eksportu dla tych towarów. Ponadto komisja ds. Handlu Zagranicznego w 
Parlamencie Europejskim zaproponowała rozpatrzenie wyłączenia produktów kryptograficznych z listy 
kontrolnej towarów podwójnego zastosowania w przeciągu 5 do 7 lat.  

Uważamy również, że docelowo całkowite zniesienie tego wymogu dla wszystkich towarów 
podwójnego zastosowania z funkcjami kryptograficznymi byłoby w pełni uzasadnione. 

Lista: 

Lista towarów podwójnego zastosowania z załącznika I do Rozporządzenia EU 428/20009 posiadających 
funkcje kryptograficzne, które powinny podlegać obowiązkowi powiadamiania ABW przy imporcie 
i transferze wewnątrzunijnym do Polski: 

5A001a   

5A001b4 

5A003a 

5A003b 

5A004a 
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5B002a wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń 

5B002b wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń 

5D002a wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń 

5D002b wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń 

5D002c wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń 

5D002d wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń 

5E002a wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń   

5E002b wyłącznie w odniesieniu do kryteriów z kategorii 5A objętych obowiązkiem zgłoszeń 

 

 
Z poważaniem,  

 
Lech Pilawski 
Dyrektor Generalny 
Konfederacja Lewiatan 
 

 
Borys Stokalski 
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 


