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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 marca 2022 r. 

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 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego 

(druk nr 646) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest usprawnienie procedur dotyczących 

nieodpłatnego przekazywania siłom zbrojnym państw obcych produktów podwójnego 

zastosowania oraz uzbrojenia w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa 

i obronności państwa, realizacji interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej 

w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnienia jej zobowiązań międzynarodowych, 

a także udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. 

Obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest realizowany w Polsce na podstawie 

zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym i dokonywany jest na podstawie 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 509), zwanej dalej 

„ustawą o obrocie”. 

Podmioty realizujące dostawy towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym 

musza uzyskać od ministra właściwego do spraw gospodarki odpowiednie zezwolenie. 

Na podstawie art. 9 ust. 6 pkt 4 ustawy o obrocie, do wniosku o udzielenie zezwolenia 

podmioty te są obowiązane dołączyć certyfikat importowy (CI) lub oświadczenie końcowego 

użytkownika (OKU).  
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Dokumenty te są powszechnie wykorzystywane w procesach licencjonowania obrotu 

z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i produkty podwójnego 

zastosowania). Zaświadczają o objęciu towaru kontrolą przez właściwe władze kraju 

importera i końcowego użytkownika.  

Certyfikat importowy i oświadczenie końcowego użytkownika są dokumentami 

o kluczowym znaczeniu dla procesu analizy ryzyka transakcji dokonywanej przez organ 

kontroli obrotu przed wydaniem zezwolenia. 

Niniejsza nowelizacja ustawy o obrocie określa w art. 9 ust. 6 pkt 4 przypadki, 

w których z uwagi na niskie ryzyko proliferacji przy realizacji obrotu między podmiotami 

o charakterze rządowym, zasadne jest odstąpienie od wymogu składania certyfikatu 

importowego lub oświadczenia końcowego użytkownika. 

Nie będzie zatem obowiązku dołączania certyfikatu importowego i oświadczenia 

końcowego użytkownika w przypadkach: 

1) nieodpłatnego przekazywania przez Ministra Obrony Narodowej, na podstawie uchwały 

Rady Ministrów, siłom zbrojnym państw obcych produktów podwójnego zastosowania 

oraz uzbrojenia, na podstawie art. 92 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia 

Wojskowego; 

2) udostępniania produktów podwójnego zastosowania i uzbrojenia, przez Prezesa Rady 

Ministrów, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach 

strategicznych. 

W art. 2 ustawy została wprowadzona zmiana doprecyzowująca art. 92 ustawy z dnia 

10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego, polegająca na wskazaniu odesłania do 

definicji produktów podwójnego zastosowania zawartej w rozporządzeniu 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. 

W art. 3 ustawy zawarto przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw o uzyskanie 

zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, które zostały wszczęte 

i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy nowej. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z uwagi na obecną 

sytuację w Europie Wschodniej oraz uzasadniony, ważny interes państwa. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 49. posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2057). Projekt ustawy wpłynął do Marszałka 

Sejmu w dniu 2 marca 2022 r. Został przesłany do Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 

Komisji Obrony Narodowej. 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na posiedzeniu Komisji w dniu 2 marca 

2022 r. W tym samym dniu połączone Komisje przedstawiły Sejmowi sprawozdanie, 

w którym wnosiły o przyjęcie przedłożonego w sprawozdaniu projektu ustawy bez poprawek. 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 49. posiedzeniu Sejmu w dniu 3 marca 

2022  r. Wobec niezgłoszenia poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. 

W trzecim czytaniu, w tym samym dniu, Sejm uchwalił ustawę. Za przyjęciem ustawy 

głosowało 453 posłów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa w zmienianym art. 9 ust. 6 pkt 4 ustawy o obrocie odwołuje się do definicji 

„produktów podwójnego zastosowania”, o których mowa w 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.). 

Tak sformułowane odesłanie nie jest zbieżne z brzmieniem: 

–  art. 2 zmienianej ustawy o obrocie, który stanowi, że „Obrót z zagranicą towarami, 

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

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest dozwolony na zasadach 

określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym 

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), zwanym 

dalej „rozporządzeniem nr 428/2009”, 

–  art. 3 pkt 1 zmienianej ustawy o obrocie, który stanowi, że „użyte w ustawie 

określenie „produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty podwójnego 

zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia nr 428/2009”. 

http://lex.senat.pl/#/document/67876719?cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/67876719?unitId=art(2)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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Przywołane w ustawie zmienianej rozporządzenie Rady nr 428/2009 ustanawiające 

wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu 

do produktów podwójnego zastosowania nie jest już obowiązującym aktem prawnym. 

Zostało ono zastąpione przytoczonym w art. 9 ust. 6 pkt 4 ustawy rozporządzeniem 

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

unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu 

produktów podwójnego zastosowania, które weszło w życie dnia 9 września 2021 r. 

Oznacza to, że cała zmieniana ustawa (poprzez treść art. 2) odnosi się do 

nieobowiązującego aktu prawa unijnego. W tym stanie rzeczy wprowadzenie przez Senat 

ewentualnych poprawek do treści nowelizowanej ustawy znacznie wykraczałoby poza ramy 

przedmiotowe zakreślone przez ustawę uchwaloną przez Sejm, a co za tym idzie poza zakres 

dopuszczalnych poprawek wnoszonych przez Senat do treści nowelizowanych ustaw – 

co wynika z dotychczasowego, ugruntowanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 

w tej materii. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


