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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 3 marca 2022 r. 

 

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 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego  

 

(druk nr 646) 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami 

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

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 509) 

 

Art.  9. 

1. Zezwolenie indywidualne lub zezwolenie globalne wydaje organ kontroli obrotu na 

wniosek podmiotu zamieszkującego albo posiadającego siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "wnioskiem o zezwolenie". 

2. Wniosek o zezwolenie zawiera: 

1) oznaczenie wnioskodawcy w tym jego nazwę, adres siedziby albo adres zamieszkania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

3) określenie rodzaju i zakresu wykonywanej przez wnioskodawcę działalności 

gospodarczej, jeżeli jest przedsiębiorcą; 

4) oznaczenie podmiotów będących partnerami handlowymi wnioskodawcy przy 

realizacji wnioskowanego obrotu, w tym ich nazwy, adresy siedzib albo adresy 

zamieszkania, oraz ich roli w tym obrocie; 

5) określenie towarów o znaczeniu strategicznym będących przedmiotem obrotu, w tym 

ich wartość, ilość oraz numer kontrolny, określony w wykazie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 lub w załącznikach do rozporządzenia 

nr 428/2009; 
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6) oznaczenie producenta towarów o znaczeniu strategicznym, które będą przedmiotem 

obrotu oraz końcowych użytkowników, w tym ich nazw i adresów; 

7) informację o sposobie wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez 

końcowego użytkownika; 

8) określenie kraju końcowego przeznaczenia; 

9) w przypadku wywozu lub transferu wewnątrzunijnego - oświadczenie, że 

wnioskodawca podejmie niezbędne działania, aby towary o znaczeniu strategicznym, 

które będą przedmiotem obrotu, dotarły do końcowego użytkownika; 

10) numer poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika wydanego przez organ 

kontroli obrotu, jeśli importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania 

uprzedniej zgody właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie 

towarem o znaczeniu strategicznym będącym przedmiotem wniosku lub jego częścią 

składową. 

3. Wniosek o zezwolenie na wywóz zawiera także oznaczenie: 

1) kraju pochodzenia towaru o znaczeniu strategicznym; 

2) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się lub będzie 

umiejscowiony produkt podwójnego zastosowania; 

3) państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zostanie złożone zgłoszenie 

celne lub zgłoszenie do powrotnego wywozu produktu podwójnego zastosowania. 

4. Wniosek o zezwolenie na usługi pośrednictwa zawiera także: 

1) określenie usługi pośrednictwa; 

2) informację o umiejscowieniu towaru o znaczeniu strategicznym w kraju trzecim. 

5. Wniosek o zezwolenie na pomoc techniczną zawiera dodatkowo określenie rodzaju 

pomocy technicznej. 

6. Do wniosku o zezwolenie na obrót towarami o znaczeniu strategicznym wnioskodawca jest 

obowiązany dołączyć: 

1) oświadczenie o posiadaniu koncesji lub zezwoleń uprawniających do posiadania 

towaru o znaczeniu strategicznym lub prowadzenia działalności związanej z 

wnioskowanym obrotem, jeżeli posiadanie takich koncesji lub zezwoleń jest 

wymagane na podstawie przepisów innych ustaw, wraz z dokładnymi cechami 

identyfikacyjnymi tych dokumentów; 

2) projekt umowy lub umowę dotyczącą obrotu, jeśli taka umowa jest wymagana w 

odniesieniu do danego obrotu albo list intencyjny lub zapytanie ofertowe; 
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3) kopię certyfikatu, o którym mowa w art. 11 ust. 5, w przypadku gdy jego posiadanie 

jest wymagane; 

[4) certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika w przypadku wywozu 

lub transferu wewnątrzunijnego; nie dotyczy to przypadków, gdy krajem końcowego 

przeznaczenia towaru jest Rzeczpospolita Polska;] 

<4) certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego użytkownika, w przypadku 

wywozu lub transferu wewnątrzunijnego, z wyłączeniem przypadków: 

a) gdy krajem końcowego przeznaczenia towaru jest Rzeczpospolita Polska, 

b) nieodpłatnego przekazywania siłom zbrojnym państw obcych produktów 

podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. 

ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy 

technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz. 

Urz. UE L 206 z 11.06.2021, str. 1, z późn. zm.) i uzbrojenia, na podstawie art. 

92 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 303 i 2122 oraz z 2022 r. poz. …), 

c) udostępniania produktów podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 

20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, 

pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów 

podwójnego zastosowania i uzbrojenia, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 694 

oraz z 2022 r. poz. 202 i 275);> 

5) zgodę właściwego zagranicznego organu na określone dysponowanie towarem, w 

przypadku gdy importer lub końcowy użytkownik zobowiązał się do uzyskania takiej 

zgody albo oświadczenie, że wnioskodawca nie posiada wiedzy w zakresie 

zobowiązania, o którym mowa w ust. 2 pkt 10. 

7. Do dokumentu sporządzonego w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tego 

dokumentu na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

8. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzory wniosków o zezwolenie na wywóz, transfer wewnątrzunijny, na usługę 

pośrednictwa i na pomoc techniczną w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym, a 
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także na przywóz i tranzyt uzbrojenia, oraz wzory wniosków o wydanie certyfikatu 

importowego i poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, 

2) wzory zezwoleń indywidualnych i zezwoleń globalnych na wywóz, na usługę 

pośrednictwa, na przywóz i na tranzyt uzbrojenia oraz na pomoc techniczną i na 

transfer wewnątrzunijny w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym 

- mając na uwadze rodzaje towarów oraz formy obrotu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 303 i 

2122) 

[Art.  92. 

Minister Obrony Narodowej, na podstawie uchwały Rady Ministrów, może, bez pośrednictwa 

Agencji, przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym państw obcych wskazanych w tej uchwale 

produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie, określone w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 

listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju 

i bezpieczeństwa, oraz mienie ruchome Skarbu Państwa.] 

 

<Art. 92. 

Minister Obrony Narodowej, na podstawie uchwały Rady Ministrów, może, bez 

pośrednictwa Agencji, przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym państw obcych 

wskazanych w tej uchwale produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 

1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 

r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, 

tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 206 z 

11.06.2021, str. 1, z późn. zm.) i uzbrojenie w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 

listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego 

pokoju i bezpieczeństwa, oraz mienie ruchome Skarbu Państwa.> 

 

 

 

http://lex.senat.pl/#/document/16889111?unitId=art(3)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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USTAWA z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255 i 

694 oraz z 2022 r. poz. 202 i 275) 

 

Art.  3. 

Rezerwy strategiczne tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności 

państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski 

żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celach wsparcia wykonywania zadań w zakresie 

bezpieczeństwa i obronności państwa, odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia 

zakłóceń w ciągłości dostaw służących funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, realizacji interesów 

narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, 

wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia 

podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. 

 

Art.  4. 

Rezerwy strategiczne mogą stanowić surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje, 

elementy infrastruktury krytycznej, moc produkcyjna, moc usługowa, zwierzęta gospodarskie, 

produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, 

wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze weterynaryjne oraz substancje 

czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1977 i 2120), materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz ich istotne części, 

ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w 

zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i 

technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 268 i 275), 

produkty biobójcze, a także inne produkty - niezbędne do realizacji celów, o których mowa w 

art. 3. 

Art.  19. 

1. Prezes Rady Ministrów, w drodze decyzji, w przypadkach, o których mowa w art. 3, 

udostępnia niezwłocznie rezerwy strategiczne. 

2. Decyzję o udostępnieniu rezerw strategicznych Prezes Rady Ministrów wydaje z urzędu 

albo na wniosek organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 8 ust. 2, przy uwzględnieniu 

stanu rezerw i wniosków innych organów lub podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2. 
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3. W przypadku jednoczesnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i 

obronności państwa oraz innego zagrożenia wskazanego w art. 3 rezerwy strategiczne 

będą udostępniane na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, w zakresie ich właściwości, przed udostępnieniem rezerw strategicznych 

na wniosek innych organów lub podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 2. 

4. Wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych zawiera co najmniej nazwę i ilość 

asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane podmiotu, 

któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane. 

5. Decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych zawiera co najmniej: 

1) oznaczenie organu lub podmiotu, na którego rzecz rezerwy strategiczne są 

udostępnione; 

2) określenie udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych i jego ilości; 

3) oznaczenie organu lub podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą 

wydane do użycia; 

4) wskazanie, czy udostępnienie rezerw strategicznych następuje z obowiązkiem zwrotu, 

lub zobowiązanie do zwrotu niewykorzystanej części udostępnionych rezerw 

strategicznych; 

5) inne szczególne warunki udostępnienia rezerw strategicznych, w tym dotyczące 

obowiązku przetransportowania rezerw lub ich przetworzenia lub obowiązku zawarcia 

umowy dotyczącej udostępnienia z obowiązkiem zwrotu, jeżeli jest to konieczne ze 

względu na właściwości udostępnionego asortymentu rezerw strategicznych lub jest 

uzasadnione innymi względami. 

6. Prezes Rady Ministrów niezwłocznie wydaje decyzję o udostępnieniu rezerw 

strategicznych. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu przez Agencję. 

7. Prezes Rady Ministrów udostępnia rezerwy strategiczne organom lub podmiotom, o 

których mowa w art. 8 ust. 2, nieodpłatnie. 

8. W przypadku gdy decyzja o udostępnieniu rezerw strategicznych dotyczy: 

1) asortymentu, w odniesieniu do którego została zawarta umowa, o której mowa w art. 

17, 

2) asortymentu lub usług objętych umową, o której mowa w art. 18 
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- Agencja niezwłocznie dokonuje odpowiednio nabycia, wynajmu tego asortymentu lub 

zawiera umowę o świadczeniu usługi, z uwzględnieniem postanowień właściwych 

umów, o których mowa w art. 18, a następnie jego udostępnienia. 

 


