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PROPOZYCJE ZMIAN 

Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] 

 

w przepisach krajowych dotyczących obrotu towarami podwójnego zastosowania 

(Ustawa o obrocie zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa z dn. 29 listopada 2000 r. wraz z aktami wykonawczymi) 

 

1. OŚWIADCZENIA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA 

 

Dotyczy: 

• art. 23 ust. 1 Ustawy 

Opis: 

 

Zgodnie z ww. artykułem na potrzeby wywozu lub transferu wewnątrzunijnego 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym organ kontroli 

obrotu żąda od podmiotu dostarczenia certyfikatu importowego lub oświadczenia końcowego 

użytkownika poświadczonego przez właściwe organy kraju importera/odbiorcy. Powyższy 

wymóg poświadczania oświadczenia końcowego użytkownika przez władze kraju odbiorcy 

nie jest stosowany m.in. w Irlandii, Czechach, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Szwecji. 

Dodatkowo klauzula dotycząca powrotnego wywozu towarów podwójnego zastosowania 

przez końcowego użytkownika jest w Polsce bardzo restrykcyjna w porównaniu z klauzulami 

stosowanymi przez inne kraje członkowskie EU, ograniczonymi do sytuacji, gdy towary będą 

lub zachodzi podejrzenie, że mogą zostać użyte do jakichkolwiek celów związanych z bronią 

chemiczną, biologiczną, nuklearną oraz rakietami, które mogą przenosić taką broń. 

 

Zalecenia: 

 

Proponujemy zmiany w artykule 23 ust. 1, wprowadzające odrębne oświadczenie 

końcowego użytkownika dla (1) produktów i technologii podwójnego zastosowania oraz 

(2) produktów i technologii z listy uzbrojenia. Wnosimy też o zniesienie wymogu certyfikatu 

importowego dla produktów i technologii podwójnego zastosowania w wywozie.  

 

Oświadczenie końcowego użytkownika dla produktów i technologii podwójnego 

zastosowania powinno zawierać mniej restrykcyjną klauzulę dotyczącą wykorzystania 

towaru i jego powrotnego wywozu.  

Informacje o produktach i technologiach podwójnego zastosowania ujęte w oświadczeniu 

końcowego użytkownika powinny być ograniczone do dokładnego opisu produktu. 

Wnioskujemy o zniesienie wymogu podawania numeru kontrolnego, ponieważ numery 

kontrolne z Rozporządzenia EU 428/2009 nie są ujednolicone poza obszarem EU. 

 

Postulujemy również o wprowadzenie wyłączeń (wyszczególnionych poniżej) od wymogu 

potwierdzania oświadczeń przez władze kraju końcowego użytkownika dla produktów 

i technologii podwójnego zastosowania. Sugerujemy, aby w takich przypadkach 

oświadczenie końcowego użytkownika było poświadczone przez upoważnionego do tego 

celu pracownika odbiorcy towaru, bez konieczności poświadczania tych dokumentów przez 

właściwe władze kraju odbiorcy, co poprawi konkurencyjność polskich eksporterów. 
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Uzyskanie poświadczenia końcowego użytkownika przez właściwe organy kraju odbiorcy 

nie jest wymagane przez większość krajów członkowskich EU. Dodatkowo uzyskanie 

takiego potwierdzenia w niektórych krajach trzecich jest niemożliwe, ponieważ nie 

obowiązują podobne przepisy. 

 

Art. 23a (elementy zawarte w oświadczeniu końcowego użytkownika dla produktów 

i technologii podwójnego zastosowania) - proponowane zmiany poniżej. 

Art. 23b (elementy zawarte w oświadczeniu końcowego użytkownika dla produktów z listy 

uzbrojenia) – bez zmian (obecnie art. 23). 

 

JEST 

1) Nazwę i adres eksportera lub dostawcy; 

2) Określenie towaru o znaczeniu strategicznym, jego opis, oznaczenie, ilość 

i wartość oraz numer kontrolny; 

3) Opis końcowego zastosowania towaru o znaczeniu strategicznym; 

4) Określenie kraju końcowego przeznaczenia; 

5) Nazwę i adres zagranicznego końcowego użytkownika; 

6) Zobowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania uzbrojenia 

odbiorcom w kraju objętym embargiem na broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest 

uzbrojenie; 

7) Zobowiązanie końcowego użytkownika do nieprzekazywania towaru o znaczeniu 

strategicznym żadnemu innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody organu kontroli 

obrotu; 

8) Poświadczenie przez właściwy organ kraju końcowego użytkownika przyjęcia 

przez końcowego użytkownika zobowiązań, o których mowa w pkt 6 lub 7, oraz 

oświadczenie właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że końcowy 

użytkownik jest upoważniony do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym; 

9) Zobowiązanie właściwego organu kraju końcowego użytkownika, że bez 

wcześniejszej zgody tego organu nie zostanie udzielone zezwolenie na: wywóz, 

sprzedaż, pożyczenie lub dysponowanie towarami o znaczeniu strategicznym 

objętymi oświadczeniem w inny sposób niż określony w oświadczeniu 

końcowego użytkownika; 

10) Nazwę i adres zagranicznego importera lub odbiorcy; 

11) Zobowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania uzbrojenia odbiorcom 

z kraju przeznaczenia objętego embargiem na broń, jeżeli przedmiotem obrotu jest 

uzbrojenie; 

12) Zobowiązanie importera lub odbiorcy do nieprzekazywania towaru o znaczeniu 

strategicznym żadnemu innemu odbiorcy niż końcowy użytkownik bez uprzedniej 

zgody organu kontroli obrotu; 

13) Poświadczenie przez właściwy organ kraju importera lub odbiorcy przyjęcia przez 

importera lub odbiorcę zobowiązań, o których mowa w pkt 11 lub 12, oraz 

oświadczenie właściwego organu kraju importera lub odbiorcy, że im-porter lub 

odbiorca jest upoważniony do posiadania towarów o znaczeniu strategicznym; 

14) Wskazanie pośrednich nabywców, o ile występują  
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WINNO BYĆ  

 

Art. 23a.  

1. Na potrzeby wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej towarów podwójnego zastosowania w rozumieniu Rozporządzenia EU 

428/2009 z późniejszymi zmianami organ kontroli obrotu żąda od podmiotu 

dostarczenia oświadczenia końcowego użytkownika w przypadku wymogu 

stosowania indywidualnych lub globalnych zezwoleń na wywóz; 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera treść wymaganą przez organ kontroli 

obrotu. 

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być także poświadczone przez 

zagranicznego importera i właściwe władze kraju końcowego przeznaczenia. Organ 

kontroli odstępuje od wymogu poświadczania przez właściwe władze kraju 

końcowego przeznaczenia w następujących przypadkach: 

• Kolejnych oświadczeń wystawianych przez tego samego użytkownika 

końcowego w ramach wywozu towarów klasyfikowanych w tej samej 

kategorii z Załącznika I Rozporządzenia EU428/2009 lub 

• Przedstawienia przez eksportera wniosku wraz z uzasadnieniem, że istnieje 

możliwość wywozu towarów z innego kraju UE lub krajów z Załączniku IIa 

do Rozporządzenia EU428/2009 w których nie wymaga się 

w/w poświadczenia lub 

• Dla eksporterów, którzy wdrożyli wewnętrzny program przestrzegania 

przepisów. 

 

Odstąpienie od wymienionego wymogu nie stosuje się do towarów wymienionych 

w Załączniku IIg do Rozporządzenia EU428/2009 oraz do w przypadku wywozu do 

krajów objętych embargiem na broń. 

 

Uwaga: definicja wewnętrznego programu przestrzegania przepisów do 

wprowadzenia w art. 3 (słowniczek ustawowy): 

 

Wewnętrzny system przestrzegania przepisów – skuteczne, odpowiednie 

i proporcjonalne środki procedury, w tym opracowywanie, wdrażanie i przestrzeganie 

ustandaryzowanych operacyjnych strategii i procedur przestrzegania przepisów, norm 

postępowania i środków ochronnych, opracowane przez eksporterów dla zapewnienia 

zgodności z przepisami i z warunkami zezwoleń. 

 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentem, w którym zagraniczny 

końcowy użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w zakresie 

dysponowania oraz wykorzystywania towarów podwójnego zastosowania objętych 

oświadczeniem. 

 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:  

 

1) Nazwę i adres eksportera lub dostawcy; 

2) Określenie towaru, jego opis, oznaczenie, ilość i wartość; 

3) Opis końcowego użycia towaru; 

4) Określenie kraju końcowego przeznaczenia; 
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5) Nazwę i adres zagranicznego końcowego użytkownika, który podpisuje 

oświadczenie; 

6) Zobowiązanie, że towary zostaną użyte do celów określonych w pkt. 3; 

7) Zobowiązanie, że towary nie zostaną użyte w całości lub części do 

jakichkolwiek celów związanych z bronią chemiczną, biologiczną lub 

nuklearną, bądź rakietami, które mogą przenosić taką broń; 

8) Zobowiązanie, że towary nie zostaną powtórnie wyeksportowane lub 

w jakichkolwiek inny sposób odsprzedane, bądź przekazane w całości lub 

części, gdy istnieją podejrzenia o zamiarze bądź możliwym użyciu ich do 

celów określonych w pkt. 7; 

9) Zobowiązanie, że towary nie zostaną przekierowane do innego miejsca 

przeznaczenia, a w wypadku, kiedy towary te zostaną powrotnie 

wyeksportowane, ich wywóz zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami 

wymaganymi przez organy kontroli obrotu w kraju końcowego użytkownika; 

10) Nazwę i adres zagranicznego importera lub odbiorcy (jeśli inny od końcowego 

użytkownika); 

11) Data, miejsce i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania końcowego 

użytkownika; 

 

 

2. ZNIESIENIE OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU DOKONANIA PRZYWOZU 

LUB TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO 

 

Dotyczy: 

• art. 21a ( rodzaje produktów) oraz art 21b 

Opis: 

 

Zgodnie z art. 21b  

Ustawy zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego 

produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony 

informacji muszą być wysyłane do organu monitorującego nie później niż na 14 dni przed 

przewidywanym dniem przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Przepis ten stanowi barierę prowadzenia biznesu dla firm działających/świadczących 

usługi z Polski. W sytuacji, gdy umowy serwisowe przewidują szybki czas dostawy/napraw, 

a produkty do tego służące muszą być dostarczone do klientów w ciągu kilku lub kilkunastu 

godzin. Pozostałe kraje UE nie wprowadziły tego rodzaju obostrzeń. Organizacje i osoby 

prywatne, które mogłyby użyć tego rodzaju technologii do celów zagrażających 

bezpieczeństwu państwa mogą swobodnie dokonywać transferu wewnątrzunijnego bez 

informowania właściwych organów. Przepis ten nie przyczynia się do zwiększenia poziomu 

bezpieczeństwa. 

 

Kilka dekad temu produkty kryptograficzne były używane niemal wyłącznie przez 

instytucje i służby rządowe do ochrony informacji niejawnych W dzisiejszych czasach 

funkcje kryptograficzne są szeroko wykorzystywane przez sektor publiczny i prywatny 

między innymi do ochrony informacji w tym danych osobowych, tajemnic przedsiębiorstw, 
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transmisji sygnałów miedzy urządzeniami. 

 

Zalecenia: 

 

JEST 

 

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji produktów podwójnego 

zastosowania określonych w części 1 „Telekomunikacja” poz. 5A001a lub 5A001b4 lub 

w części 2 „Ochrona informacji” kategorii 5 Załącznika nr I do Rozporządzenia EUnr 

428/2009 podlega monitorowaniu przez organ monitorujący. 

 

WINNO BYĆ 

 

Wariant I: 

 

Zmiana art. 21a 

 

Przywóz lub transfer wewnątrzunijny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

produktów podwójnego zastosowania określonych w części 1 „Telekomunikacja” poz. 

5A001a lub 5A001b4 lub w części 2 „Ochrona informacji” kategorii 5 załącznika nr 

I do rozporządzenia EU nr 428/2009 podlega monitorowaniu przez organ 

monitorujący, wyłącznie dla produktów wykorzystywanych do przetwarzania 

informacji niejawnych zdefiniowanych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. 182,poz 1228) 

 

Wariant II: 

 

Całkowite zniesienie wymogu wysyłania zgłoszeń zamiaru dokonania przywozu lub 

transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych 

w telekomunikacji lub do ochrony informacji, zgodnie z brakiem takiego wymogu 

w pozostałych krajach członkowskich UE. uchyla się art 21a, art. 21b oraz art. 21c 

 

 

3 EWIDENCJONOWANIE PRZYWOZU, TRANSFERU WEWNĄTRZUNIJNEGO 

ORAZ TRANZYTU 

 

Dotyczy: 

 

Art. 25 Ustawy, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie 

ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym Dz. U. Z dnia 29 maja 2013 r., poz. 

619 z 2013r. 

 

Opis: 

 

Art. 20 Rozporządzenia EU nr 428/2009 wprowadza obowiązek przechowywania 

szczegółowych rejestrów lub zapisów transakcji eksportowych dla towarów podwójnego 
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zastosowania (obowiązek ten dotyczy również usług pośrednictwa, które wymagają 

zezwolenia globalnego, indywidualnego lub generalnego). 

Regulacje polskie wymagają dodatkowo ewidencjonowania przywozu, tranzytu i dostaw 

wewnątrzwspólnotowych towarów podwójnego zastosowania, co jest obciążeniem dla 

polskich przedsiębiorców. Nie ma tego wymogu w wielu krajach UE. 

 

W Rozporządzeniu EU nr 428/2009 nie ma wymogu ewidencjonowania przywozu, tranzytu 

i dostaw wewnątrzwspólnotowych towarów podwójnego zastosowania. Dodatkowo, przepisy 

obowiązujące w Polsce wymagają od przedsiębiorców wyższego stopnia szczegółowości 

informacji niż wynika to z art. 20 Rozporządzenia EU nr 428/2009. 

 

Postulujemy zastąpienie funkcjonujących w Polsce odrębnych ewidencji w postaci 

ksiąg/rejestrów przez zapisy w postaci elektronicznej (w systemach finansowo-księgowych), 

które na żądanie organów kontroli będą udostępniane w celu weryfikacji, tak jak ma to 

miejsce w większości krajów UE. 

Obowiązujące regulacje stwarzają dodatkowe i nieuzasadnione obciążenia administracyjne, 

co negatywnie wpływa na konkurencyjność oraz efektywność działania polskich 

przedsiębiorców. 

 

Zalecenia: 

 

Wnioskujemy o: 

• Wprowadzenie odrębnych warunków ewidencjonowania dla towarów podwójnego 

zastosowania i towarów z listy uzbrojenia. 

• Zniesienie wymogu ewidencjonowania przywozu, tranzytu i transferów 

wewnątrzunijnych towarów podwójnego zastosowania. 

• Zredukowanie szczegółowości danych wymaganych w ewidencjach 

towarów podwójnego zastosowania odnosząc się do art. 20 Rozporządzenia EU 

428/2009. 

• Proponowane zmiany powinny zostać ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

z dnia 13 maja 2013 poz. 620 w sprawie zakresu informacji przekazywanych 

organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu 

strategicznym w ramach zezwoleń generalnych (wyłącznie w odniesieniu do towarów 

podwójnego zastosowania). 

• Umożliwienie stosowania zapisów w postaci elektronicznej w systemach finansowo-

księgowych. 

 

Art. 25 Ustawy powinien być podzielony na 

• pkt a (odnoszący się do towarów z listy uzbrojenia) 

• pkt b (odnoszący się do towarów podwójnego zastosowania) 

 

Art. 25a (obecna treść Art 25 w odniesieniu do towarów z listy uzbrojenia). Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ewidencji obrotu towarami 

o znaczeniu strategicznym Dz. U. Z dnia 29 maja 2013r, poz. 619 z 2013 powinno również 

odnosić się wyłącznie do towarów z listy uzbrojenia i wymaga wprowadzenia stosownych 

zmian. 
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JEST 

1. Podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym jest obowiązany do 

prowadzenia ewidencji tego obrotu. 

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności następujące dane: 

1) Opis towaru o znaczeniu strategicznym oraz jego oznaczenie; 

2) Ilość i wartość towaru o znaczeniu strategicznym; 

3) Daty obrotu; 

4) Nazwę i adres eksportera lub dostawcy oraz importera lub odbiorcy; 

5) Końcowe przeznaczenie i oznaczenie końcowego użytkownika; 

6) Dowód, że informacja na temat ograniczeń eksportowych związanych 

z zezwoleniem na transfer została przekazana odbiorcy towarów o znaczeniu 

strategicznym. 

3. Podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, jest obowiązany do 

przechowywania zapisów, rejestrów oraz dokumentów gromadzonych w ramach 

ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano obrotu. 

 

WINNO BYĆ 

 

Art. 25b Proponowana treść (dotyczy towarów podwójnego zastosowania) 

 

Pkt 1 

Podmiot prowadzący usługę pośrednictwa, pomocy technicznej lub dokonujący wywozu 

towarów podwójnego zastosowania wymagających zezwolenia indywidualnego, globalnego 

lub generalnego jest zobowiązany do przechowywania szczegółowych rejestrów lub zapisów 

wyżej wymienionych transakcji. 

Transakcje te mogą być dokumentowane i przechowywane jako zapisy w systemie 

elektronicznym pod warunkiem, że na każde żądanie organów kontrolnych będą one 

niezwłocznie udostępnione. 

 

Pkt 2 

Rejestry lub zapisy obejmują w szczególności dokumenty handlowe, takie jak faktury, 

deklaracje oraz dokumenty transportowe i wysyłkowe zawierające wystarczające informacje 

umożliwiające identyfikację następujących danych: 

a) Opis produktów podwójnego zastosowania (nazwa i nr kontrolny); 

b) Ilość i wartość produktów podwójnego zastosowania; 

c) Nazwa i adres eksportera i odbiorcy; 

d) Końcowe zastosowanie i końcowy użytkownik produktów podwójnego zastosowania, 

e) Jeżeli dane te są znane data transakcji (wywozu, usługi pośrednictwa bądź pomocy 

technicznej) 

 

Pkt 3 

Podmiot prowadzący usługę pośrednictwa, pomoc techniczną lub dokonujący wywozu 

towarów podwójnego zastosowania, jest obowiązany do przechowywania zapisów lub 

rejestrów oraz stosownych dokumentów wymienionych w punkcie 2, przez okres 5 lat, licząc 

od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wyżej wymienionych transakcji. 

 

 


