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Warszawa, 10 czerwca 2020 r. 

KL/304/217/ED/2020 

 

 

Pani 

Jadwiga Emilewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów 

Minister Rozwoju  

 

 

 

 

Szanowna Pani Premier, 

 

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz spotkań z Ministerstwem Rozwoju, które miały miejsce  

w ostatnich latach, pragniemy po raz kolejny zwrócić uwagę na barierę jaką jest obowiązek monitorowania 

przywozu oraz transferu wewnątrzunijnego na terytorium RP produktów podwójnego zastosowania z Kategorii 

5 Rozporządzenia UE nr 428/2009 z późń. zm.   

 

Wskazanym obowiązkiem objęte są produkty podwójnego zastosowania określone w części 1 

„Telekomunikacja” poz. 5A001a lub 5A001b4 oraz w części 2 „Ochrona informacji” kategorii 5 załącznika  

nr I do rozporządzenia nr 428/2009 (z późn. zm.).  

 

W Polsce produkty te podlegają obowiązkowi powiadamiania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej 

ABW) w przypadku importu oraz transferu wewnątrzunijnego takich towarów na terytorium Rzeczypospolitej 

(14 dni przed przywozem). 

 

Uwzględniając fakt, że zdecydowana większość krajów UE nie wprowadziła takiego obowiązku, a także biorąc 

pod uwagę postępującą liberalizację kontroli eksportu tymi towarami na poziomie UE, 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 towarów z kategorii 5 Rozporządzenia UE nr 428/2009 z późn. zm. (z wyłączeniem 

produktów służących do ochrony informacji niejawnych). 
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Uzasadnienie 

 

Kilka dekad temu produkty kryptograficzne były używane niemal wyłącznie przez instytucje i służby rządowe. 

Obecnie zabezpieczanie danych jest powszechne i funkcje kryptograficzne są bardzo szeroko stosowane, 

zarówno przez przedsiębiorstwa jak również przez osoby indywidualne. 

 

Wiele produktów kryptograficznych nie jest traktowanych jako towary podwójnego zastosowania ponieważ są 

to urządzenia i oprogramowanie ogólnodostępne, 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 zdecydowanej większości krajów Unii Europejskiej i jest to obciążenie 

administracyjne dla przedsiębiorców w naszym kraju. W załączniku nr 1 do pisma znajdują się szczegóły 

sondażu dotyczącego tego wymogu, który przeprowadziliśmy w wielu krajach UE oraz UK.  

 

Choć w Bułgarii import wszystkich towarów podwójnego zastosowania podlega kontroli, pragniemy zwrócić 

uwagę, że oprócz Francji żaden z 21 badanych krajów nie wprowadził takiego wymogu w stosunku do grupy 

towarów objętych tym obowiązkiem w Polsce. W szczególności gospodarki z naszego regionu, z którymi 

konkurujemy w sferze inwestycji, takie jak Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia są w stosunku do Polski na 

uprzywilejowanej pozycji, ponieważ przedsiębiorcy w tych krajach nie muszą spełniać wymagań  

obowiązujących w Polsce (choć Słowacja i Węgry kontrolują import produktów kryptograficznych używanych 

przez wojsko i wywiad, jest to bardzo wąska grupa towarów, i nie stanowi to bariery dla większości 

przedsiębiorców). 

 

Wpływa to oczywiście na konkurencyjność naszej gospodarki. Przykładowo 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. 
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Bariery w imporcie i eksporcie tych towarów wpływają na decyzje inwestycyjne i decyzje o realizacji projektów 

w Polsce. Przedsiębiorcy decydują się na ulokowanie inwestycji i projektów w krajach, w których nie muszą 

zmagać się z utrudnieniami w handlu międzynarodowym, co oczywiście wpływa negatywnie na Polską 

gospodarkę. 

 

Jednocześnie, pragniemy też zwrócić uwagę, że na poziomie Unii trwają obecnie prace legislacyjne nad 

uproszczeniami w kontroli eksportu tego rodzaju towarów (nowelizacja Rozporządzenia UE nr 428/2009),  

jak również Parlament Europejski zaproponował rewizję listy kontrolnej dla towarów posiadających funkcje 

kryptograficzne w celu liberalizacji kontroli eksportu dla tych produktów. 

 

Użyteczność i sposób wykorzystania informacji gromadzonych przez ABW w stosunku do przywozu produktów 

objętych tym wymogiem zdają się być utajnione. Ponieważ zdecydowana większość krajów UE oraz UK  

nie wprowadziły takiego obowiązku, nie wydaje się to być konieczne w Polsce.  

 

Konfederacja Lewiatan wspólnie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji przeprowadziła sondaż w sprawie 

obciążenia jakim jest dla importerów obowiązek monitorowania przywozu towarów z kategorii 5. Wyniki tego 

sondażu zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju w maju 2018 roku (załączone ponownie w bieżącym 

piśmie – załącznik nr 2). 

 

Na podstawie sondażu ustaliliśmy, że średnia ilość zgłoszeń w ciągu roku kalendarzowego dla badanych 

przedsiębiorstw wyniosła 294 powiadomienia co przełożyło się na około 124 dni robocze potrzebne na 

przygotowanie niezbędnej dokumentacji.  

 

Co warte podkreślenia, na podstawie zgromadzonych informacji żaden z ankietowanych przedsiębiorców  

nie przesyłał zgłoszeń do ABW, które dotyczyły produktów używanych do ochrony informacji niejawnych. 

Wobec powyższego, po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o zniesienie obowiązku powiadamiania 

ABW dla towarów z kategorii 5, które nie są wykorzystywane do ochrony informacji niejawnych. Prosimy  

o uwzględnienie naszych postulatów, a w przypadku wątpliwości bądź rozbieżności o możliwość ich 

przedyskutowania.  

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Maciej Witucki                                                                                                                        Andrzej Dulka 

Prezydent Konfederacji Lewiatan                                                                                        Prezes PIIT 
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Do wiadomości: 

Pan Marek Zagórski 

Minister Cyfryzacji 

 

Pan Jan Pawelec  

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego 

Ministerstwo Rozwoju 
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Załącznik nr 1 

 

Czy istnieje obowiązek powiadamiania przy przywozie i transferze wewnątrzunijnym władz kraju „importu” dla 

towarów z kategorii 5 Rozporządzenia UE 428/2009 z późń. zm.? 

 
Irlandia – nie 
Finlandia – nie 
Portugalia – nie 
Luksemburg – nie 
Grecja – nie 
Węgry – tak (dotyczy wyłacznie kryptografii używanej do celów wojskowych i wywiadowczych) 
Niemcy - nie  
Belgia - nie 
UK - nie 
Francja – tak (obejmuje towary kryptograficzne ale inne wymogi) 
Holandia- nie 
Rumunia – nie 
Hiszpania – nie 
Włochy – nie 
Austria – nie 
Dania  - nie 
Szwecja – nie 
Czechy – nie 
Słowacja – tak (dotyczy wyłącznie kryptografii używanej do celów wojskowych i wywiadowczych) 
Chorwacja - nie 
Bułgaria – tak (dotyczy wszystkich towarów podwójnego zastosowania) 
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Załącznik nr 2 

 

W nawiązaniu do ustaleń dokonanych na spotkaniu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii 

z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, w dniu 

23 stycznia 2018 r., przekazujemy statystykę dokonywanych zgłoszeń przywozu i transferu wewnątrzunijnego 

na terytorium Polski do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.  

 

Wskazanym obowiązkiem objęte są produkty podwójnego zastosowania określone w części 1 

„Telekomunikacja” poz. 5A001a lub 5A001b4 lub w części 2 „Ochrona informacji” kategorii  

5 załącznika nr I do rozporządzenia nr 428/2009 (z późn. zm.).  

 

Wśród przedsiębiorców reprezentujących branże: ICT, elektroenergetykę oraz automatykę przemysłową został 

przeprowadzony sondaż dotyczący: 

 

 ilości dokonywanych zgłoszeń w ciągu ostatnich trzech lat, 

 średniego czasu potrzebnego na przygotowanie i wysłanie zgłoszenia 

 czy danym zgłoszeniem objęty był przywóz albo transfer wewnątrzunijny produktu służący do 

ochrony informacji niejawnych.  

Zostały wybrane trzy najbardziej reprezentatywne przedsiębiorstwa dokonujące największej ilości zgłoszeń,  

tj. IBM Polska Sp. z o.o., Hewlett Packard Enterprise Polska Sp. z o.o. oraz Siemens Sp. z o.o.  

Statystyka przedstawia się następująco: 

 

 średnia ilość zgłoszeń na dany rok kalendarzowy:  294;  

 przybliżony łączny czas poświęcony na przygotowanie zgłoszeń: 995 godzin - co przekłada się na 

ponad 124 dni robocze (przyjmując, że 1 dzień roboczy stanowi 8 godzin); 

 średni czas sporządzenia pojedynczego zgłoszenia wynosił 17 minut. 

 

Informacje uzupełniające: 

Podany czas dotyczył tylko pracy osoby, która przygotowywała zgłoszenie i nie obejmował czynności 

dodatkowych np. kontaktu z klientem. Biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń, nie sposób nie wspomnieć, iż zdarzały 

się przypadki dokonywania przeszło 600 zgłoszeń w danym roku.  

 

Co warte podkreślenia, na podstawie zgromadzonych informacji żaden z ankietowanych przedsiębiorców nie 

przesyłał zgłoszeń do ABW, które dotyczyły produktów mających zastosowanie do ochrony informacji 

niejawnych.  

 

 

 


