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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami  

i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  

oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 101) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie skuteczności postanowień rozporządzenia 

Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli 

wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego 

zastosowania (Dz. Urz. UE L 134, z 29.05.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 

428/2009” oraz wdrożenie: 

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 2009 r.  

w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we 

Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str.1), zwanej dalej „dyrektywą 

2009/43/WE”;  

2) wspólnego stanowiska Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określającego 

wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego 

(Dz. Urz. UE L 335 z 13.12.2008, str. 99), zwanego dalej „wspólnym stanowiskiem Rady 

2008/944/WPZiB”. 

Ustawa w szczególności wprowadza następujące rozwiązania: 

- redefiniuje lub wprowadza nowe definicje w 23 punktach, w art. 3 ustawy, co służyć ma 

uporządkowaniu pojęć, którymi posługuje się ustawa oraz dostosowaniu do terminologii 

zawartej w rozporządzeniu nr 428/2009, dyrektywie 2009/43/WE i wspólnym stanowisku 

Rady 2008/944/WPZiB, 
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- wprowadzenie zezwoleń generalnych w odniesieniu do obrotu uzbrojeniem, 

- ograniczenie przepisu art. 6 do regulacji dotyczącej świadczenia pomocy technicznej w 

zakresie produktów podwójnego zastosowania. Regulacje dotyczące pozostałych form 

obrotu produktami podwójnego zastosowania określa rozporządzenie nr 428/2009, 

- wprowadzenie przepisu stwierdzającego, że przywóz i transfer wewnątrzunijny 

produktów podwójnego zastosowania nie wymaga uzyskania zezwolenia, 

- porządkuje zasady uzyskiwania i wydawania zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz 

krajowych zezwoleń generalnych, certyfikatów eksportowych i poświadczeń 

oświadczenia końcowego użytkownika, 

- wprowadzenie w ramach transferów wewnątrzunijnych instytucji świadectwa 

wiarygodności odbiorcy uzbrojenia mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

- ograniczenie kontroli tranzytu towarów podwójnego zastosowania i usług pośrednictwa, 

do przypadków określonych rozporządzeniem nr 428/2009. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami  

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 

229, który wpłynął do Sejmu 8 lutego 2012 r.)  

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 14 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Gospodarki. W dniu 30 marca 2012 r. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym 

wnioskowała o odrzucenie projektu ustawy.  

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 11. posiedzeniu Sejmu. Projekt skierowano 

ponownie do komisji celem przedstawienia sprawozdania. W dniu 17 kwietnia 2012 r. 

Komisja przedstawiła sprawozdanie z wnioskiem o przyjęcie załączonego projektu ustawy 

wraz z poprawkami. 

W trakcie III czytania na 13 posiedzeniu Sejmu, w dniu 27 kwietnia 2012 r., przyjęto ustawę 

wraz z poprawką zgłoszoną w II czytaniu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 1 w pkt 6, art. 9 zmienianej ustawy reguluje szczegółowe kwestie związane z treścią 

wniosku o zezwolenie indywidualne lub globalne. Zawarty w ust. 7 przepis stanowi, że do 
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dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie 

sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tymczasem w art. 21c ust. 8, który reguluje 

zasady dokonywania zgłoszenia przywozu lub transferu wewnątrzunijnego na terytorium 

Polski produktów podwójnego zastosowania nie zawiera takiego wymogu, by tłumaczenie 

załączonych dokumentów było dokonywane przez tłumacza przysięgłego. Wymaga 

wyjaśnienia powyższe zróżnicowanie wymagań formalnych i dokonania ewentualnego 

doprecyzowania odpowiedniego przepisu. 

 

2. W art. 1 w pkt 6, należy doprecyzować brzmienie przepisu art. 11 ust. 5, gdyż obecne jego 

sformułowanie sugeruje, że to certyfikat zgodności ma być zgodny z wymaganiami 

określonymi w ust. 2, tymczasem wymóg zgodności z tymi wymaganiami dotyczy 

funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 6, w art. 11 w ust. 5 wyraz „zgodny” zastępuje się wyrazami 

„stwierdzający zgodność funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli”; 

 

3. W art. 1 w pkt 10, w zmienianym art. 16 ust. 1 pkt 3 należy poprawić błąd językowy 

polegający na stwierdzeniu, że „uzbrojenie może wywołać lub przedłużyć konflikty”. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 10, w art. 16 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) istnieje ryzyko, że przeznaczone do wywozu uzbrojenie mogłoby zostać użyte 

(wykorzystane) w celu wywołania lub przedłużenia konfliktu zbrojnego lub 

zaostrzenia istniejących napięć lub konfliktów w państwie końcowego użytkownika;”. 

 

4. Porównanie treści art. 15 i 16 zawartych w art. 1 pkt 10 ustawy uwidacznia 

nieodpowiednie umiejscowienie przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia w przypadku 

„gdy wymagają tego potrzeby obronności lub bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Należy ujednolicić te kwestię i podobnie jak w art. 15 w ust. 1 umieścić ją w art. 16 w ust. 

1 w pkt 1 a nie w pkt 5. Podobna uwaga dotyczyć może „rękojmi zgodnego z prawem 

prowadzenia obrotu”, która winna znaleźć się w art. 16 w ust. 1 w pkt 3, a nie w pkt 6.  

 

5. W art. 1 w pkt 10 w art. 17 w ust. 1 zawarto przesłanki cofnięcia lub zmiany zezwoleń. 

Utrata rękojmi zgodnego z prawem prowadzenia obrotu (w pkt 3) została niepotrzebnie 
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powtórzona, gdyż zawarta jest już w pkt 1 jako jedna z przesłanek, o których mowa w art. 

15 i w art. 16 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 10, w art. 17 w ust. 1 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i skreśla się pkt 

3; 

 

6. W art. 1 w pkt 15 w art. 21b i 21c zmienianej ustawy wielokrotnie powtarza się wyrażenie 

„podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

W celu skrócenia tekstu przepisów i uczynienia ich bardziej czytelnymi proponuje się 

wprowadzenie następującej poprawki: 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 15 w art. 21c: 

a)  w ust. 2, 4 i 5 wyrazy „zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazem „zgłaszający”, 

b) w ust. 6 wyrazy „zamieszkującego albo mającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazem „zgłaszającego”; 

 

7. W art. 1 w pkt 15, w art. 21c w ust. 9 wyraz „towarów” należy zastąpić wyrazem 

„produktów” gdyż zgłoszenie o którym mowa w tym przepisie dotyczy produktów 

podwójnego zastosowania. 

 

8. W art. 1 w pkt 16, w art. 21g w ust. 3 wyraz „określa” zastępuje się wyrazem „określi”; 

 

9. W art. 1 w pkt 18 w lit. c, w ust. 4: 

a) w pkt 6 wyrazy „kraju podlegającym embargu” zastępuje się wyrazami „kraju 

objętym embargiem”, 

b) w pkt 11 wyrazy „podlegającego embargu” zastępuje się wyrazami „objętego 

embargiem”;  

 

10. W art. 1 w pkt 21, w art. 27c w ust. 2 nakłada się na ministra właściwego do spraw 

zagranicznych obowiązek publikowania rocznego sprawozdania dotyczącego wywozu 

uzbrojenia, które będzie przekazane właściwym organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Ustawa nie określa w jakim publikatorze ma mieć miejsce taka publikacja. 
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11. W przepisach karnych dodawanych do ustawy zachodzą rozbieżności w dyspozycjach 

norm karnych regulujących odpowiedzialność karną osób fizycznych i odpowiedzialność 

karno-administracyjną innych podmiotów. 

Porównania dotyczą odpowiednio: 

art. 33 ust. 2a oraz art. 38 oraz art. 34 z art. 39 

W art. 33 w ust. 2a odpowiedzialności karnej podlegać będzie osoba fizyczna, która 

zamieszcza „nieprawdziwe informacje” we wniosku o wydanie zezwolenia, tymczasem w 

art. 38 . który określa odpowiedzialność innych podmiotów niż osoby fizyczne 

odpowiedzialności podlega podmiot, który „zamieszcza nieprawdziwe lub niepełne 

informacje”. W art. 34 odpowiedzialności karnej podlegać będzie osoba fizyczna, która 

nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 26 ust. 1, tymczasem w art. 39. który 

określa odpowiedzialność innych podmiotów niż osoby fizyczne odpowiedzialności 

podlega podmiot, który „nie wypełnia obowiązków lub warunków, o których mowa w art. 

26 ust. 1”. 

Dostrzeżona nierówność w traktowaniu podmiotów winna być usunięta w drodze 

poprawki dokonanej w jednym z omawianych par przepisów. 

 

12. W art. 33 w ust. 4 wyrazy „w ust. 1, 2 i 3” należy zastąpić wyrazami „1, 2 lub 3”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


