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Pan
Józef Oleksy
Marsza ek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marsza ku,

Na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o obrocie z zagranic
towarami, technologiami i us ugami
o znaczeniu strategicznym dla
bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla
utrzymania mi dzynarodowego pokoju
i bezpiecze stwa oraz o zmianie
niektórych ustaw wraz z projektami
podstawowych aktów wykonawczych.

W za czeniu przedstawiam tak e uzasadnienie trybu pilnego oraz opini
dotycz c  zgodno ci proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Jednocze nie uprzejmie informuj , e do prezentowania stanowiska Rz du
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta  upowa niony Minister
Gospodarki i Pracy.

Z g bokim powa aniem

(-) Marek Belka



Projekt

U S T A W A

z dnia

o zmianie ustawy o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami

o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania

mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic

towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-

cze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpie-

cze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r.

Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89,

poz. 804) wprowadza si , nast puj ce zmiany:

1) u yty w ró nych przypadkach wyraz „przedsi biorca” zast puje

si  u ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „osoba

fizyczna lub prawna”;

2) u yte w ró nych przypadkach wyrazy „polski obszar celny”

zast puje si  u ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami

„terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) po art. 1 dodaje si  art. 1a i 1b w brzmieniu:

„Art. 1a. Ustawy nie stosuje si  do obrotu z zagranic

towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu

strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e

dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpie-

cze stwa, dokonywanego przez komórki

organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
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jednostki organizacyjne podleg e Ministrowi Obrony

Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz przez

organy i jednostki organizacyjne nadzorowane lub

podleg e ministrowi w a ciwemu do spraw

wewn trznych, z wyj tkiem jednostek organizacyjnych

posiadaj cych osobowo  prawn .

Art.  1b. Ustawa s u y wykonaniu postanowie  zawartych

w rozporz dzeniu Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia

22 czerwca 2000 r. ustanawiaj cym wspólnotowy

system kontroli eksportu produktów i technologii

podwójnego zastosowania (Dz.Urz. WE L 159 z

30.06.2000), ostatnio zmienionym rozporz dzeniem

Rady (WE) nr 149/2003 (Dz.Urz. UE L 30

z 5.02.2003)1).”;

4) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Obrót z zagranic , o którym mowa w art. 3 pkt 8, jest

zabroniony z mocy prawa, je eli nie zosta y spe nione

warunki i ograniczenia okre lone w rozporz dzeniu

nr 1334/2000, w niniejszej ustawie, przepisach innych

ustaw oraz w umowach i innych zobowi zaniach

mi dzynarodowych.”;

5) w art. 3:

a) pkt 1-3 otrzymuj  brzmienie:

„1) towar podwójnego zastosowania – towary, w tym

równie  oprogramowanie i technologi , okre lone

w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 4, które mog

by :

a) stosowane zarówno w celach cywilnych jak i wojsko-

wych,
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b) wykorzystywane zarówno w celach niewybucho-

wych, a tak e w jakikolwiek sposób do wspomagania

wytwarzania broni j drowej lub innych wybuchowych

urz dze  j drowych,

2) uzbrojenie – bro , amunicj , materia y wybuchowe,

wyroby, ich cz ci i technologie, okre lone w wykazie,

o którym mowa w art. 6 ust. 5,

3) towar o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa

pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego

pokoju i bezpiecze stwa, zwany dalej „towarem

o znaczeniu strategicznym” – towar podwójnego

zastosowania oraz uzbrojenie,”,

b) uchyla si  pkt 4,

c) po pkt 4 dodaje si  pkt 4a i 4b w brzmieniu:

„4a) obszar celny Wspólnoty – obszar celny w rozumieniu

art. 3 rozporz dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia

12 pa dziernika 1992 r. ustanawiaj cego Wspólno-

towy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z 19.10.1992),

ostatnio zmienionego aktem dotycz cym warunków

przyst pienia Republiki Czeskiej, Republiki Esto skiej,

Republiki Cypryjskiej, Republiki otewskiej, Republiki

Litewskiej, Republiki W gierskiej, Republiki Malty,

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S owenii i

Republiki S owackiej oraz dostosowa  w traktatach

stanowi cych podstaw  Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE

L 236 z 23.09.2003), zwanego dalej „Wspólnotowym

Kodeksem Celnym”,

4b) kraj trzeci – pa stwo, którego terytorium znajduje si

poza obszarem celnym Wspólnoty,”,

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5) eksport: 

a) procedur  wywozu okre lon  w art. 161 Wspólno-

towego Kodeksu Celnego,

b) procedur  powtórnego wywozu w rozumieniu

art. 182 Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

c) przekazywanie do kraju trzeciego za pomoc

mediów elektronicznych, faksu lub telefonu

oprogramowania oraz wszelkiego rodzaju informa-

cji naukowych lub dokumentacji technicznych oraz

dokumentacji dotycz cej technologii produkcji

towarów wymienionych w pkt 1 i 2 pod warunkiem,

e poprzez takie przekazanie osi gnie si  rezultat

porównywalny z takim, jaki mo na otrzyma  maj c

bezpo redni dost p do tych informacji i dokumentacji,

a przekazane za pomoc  mediów elektronicznych,

faksu lub telefonu oprogramowanie lub informacje

znajduj  potwierdzenie w odpowiednim dokumen-

cie,”,

e) po pkt 5 dodaje si  pkt 5a i 5b w brzmieniu:

„5a) us uga po rednictwa – dzia ania prowadzone przez

osoby fizyczne lub prawne, polegaj ce na:

a) negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz

pomocy w zawieraniu umów oraz uczestnictwie

w jakiejkolwiek formie w czynno ciach zwi zanych

z eksportem, importem, tranzytem lub zawarciem

umowy leasingu, darowizny, po yczki, u yczenia

oraz wniesieniem aportu do spó ki, które mog

dotyczy  w szczególno ci transferu towarów

o znaczeniu strategicznym z jednego pa stwa do

innego pa stwa,
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b) zakupie, sprzeda y lub organizacji transferu

towarów o znaczeniu strategicznym, a w szczegól-

no ci spedycja, z jednego pa stwa do innego

pa stwa,

5b) pomoc techniczna – jakiekolwiek wsparcie techniczne,

zwi zane z naprawami, rozwojem, wytwarzaniem,

testowaniem, utrzymaniem lub innymi us ugami

technicznymi dotycz cymi towarów o znaczeniu

strategicznym, które mo e przyj  formy udzielania

instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy roboczej

lub us ug konsultingowych,”,

f) pkt 6-8 otrzymuj  brzmienie:

„6) import:

a) wprowadzanie towarów o znaczeniu strategicznym

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) przekazywanie z kraju trzeciego na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej za pomoc  mediów

elektronicznych, faksu lub telefonu oprogramo-

wania oraz wszelkiego rodzaju informacji

naukowych lub dokumentacji technicznych oraz

dokumentacji dotycz cej technologii produkcji

towarów wymienionych w pkt 1 i 2 pod warunkiem,

e poprzez takie przekazanie osi gnie si  rezultat

porównywalny z takim, jaki mo na  otrzyma  maj c

bezpo redni dost p do tych informacji i dokumentacji,

a przekazane za pomoc  mediów elektronicznych,

faksu lub telefonu oprogramowanie lub informacje

znajduj  potwierdzenie w odpowiednim dokumencie,

7) tranzyt – procedur  tranzytu, okre lon  w art. 91

Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

8) obrót: 
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a) eksport,

b) us ug  po rednictwa,

c)   pomoc techniczn ,

d) import,

e) tranzyt,”,

g) uchyla si  pkt 9,

h) w pkt 11 kropk  zast puje si  przecinkiem i dodaje si

pkt 12 w brzmieniu:

„12) organ monitoruj cy import – Szefa Agencji Bezpie-

cze stwa Wewn trznego.”;

6) art. 6-8 otrzymuj  brzmienie:

„Art. 6. 1.  Obrót towarami podwójnego zastosowania mo e by

dokonywany wy cznie na podstawie i w zakresie

okre lonym w zezwoleniu na eksport, na wykony-

wanie us ug po rednictwa, a tak e na wiadczenie

pomocy technicznej.

 2.  Obrót uzbrojeniem mo e by  dokonywany wy cznie

na podstawie i w zakresie okre lonym w zezwoleniu

na eksport, import, tranzyt i na wykonywanie us ug

po rednictwa, a tak e na wiadczenie pomocy

technicznej, zwanym dalej „zezwoleniem”.

 3.  Import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

towarów podwójnego zastosowania nie wymaga

uzyskania zezwolenia.

 4.  Wykazy towarów podwójnego zastosowania, na

obrót którymi wymagane jest zezwolenie, okre la

rozporz dzenie nr 1334/2000. 

 5.  Minister w a ciwy do spraw gospodarki w porozu-

mieniu z ministrem w a ciwym do spraw
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zagranicznych i Ministrem Obrony Narodowej, po

zasi gni ciu opinii Szefa Agencji Bezpiecze stwa

Wewn trznego i Szefa Agencji Wywiadu, okre li,

w drodze rozporz dzenia, wykaz uzbrojenia, na

obrót którym jest wymagane zezwolenie,

uwzgl dniaj c przy jego sporz dzaniu wykazy

mi dzynarodowe.

 6.  Rada Ministrów okre li, w drodze rozporz dzenia,

list  krajów, do których eksport towarów o znaczeniu

strategicznym jest zakazany lub ograniczony,

uwzgl dniaj c:

1) wa ny interes polityki zagranicznej Rzeczy-

pospolitej Polskiej,

2) wzgl dy obronno ci lub bezpiecze stwa

Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wa ny interes gospodarczy Rzeczypospolitej

Polskiej,

4) zobowi zania Rzeczypospolitej Polskiej

wynikaj ce z umów mi dzynarodowych, w tym

dotycz cych nierozprzestrzeniania i kontroli

towarów o znaczeniu strategicznym.

 7.  Osoba fizyczna lub prawna jest obowi zana wyst pi

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na eksport

towarów nieznajduj cych si  w wykazach, o których

mowa w ust. 4 i 5, je li wie lub zosta a poinformo-

wana, e eksportowane towary zostan  lub mog

zosta  wykorzystane w ca o ci lub w cz ci do celów

lub w okoliczno ciach, o których mowa w art. 10

ust. 1.

Art. 7. 1. Na eksport towarów podwójnego zastosowania,

wykonywanie us ug po rednictwa oraz wiadczenie



8

pomocy technicznej w zakresie tych towarów wydaje

si  zezwolenia indywidualne, generalne i globalne,

okre lone w rozporz dzeniu nr 1334/2000.

2. Na eksport, import i tranzyt uzbrojenia wydaje si

wy cznie zezwolenia indywidualne, z zastrze eniem

ust. 3.

3. Minister w a ciwy do spraw gospodarki mo e okre li ,

w drodze rozporz dzenia, wykaz cz ci zamiennych

uzbrojenia, których eksport lub import b dzie

dokonywany na podstawie zezwole  globalnych.

4. Na wykonywanie us ug po rednictwa oraz na

wiadczenie pomocy technicznej w zakresie

uzbrojenia wydaje si  zezwolenia indywidualne,

generalne i globalne. 

Art. 8. 1. Minister w a ciwy do spraw gospodarki wydaje

zezwolenia generalne w drodze rozporz dzenia.

2. Z zezwolenia generalnego mo e skorzysta  osoba

fizyczna lub prawna, która udokumentuje stosowanie

przez okres co najmniej 3 lat wewn trznego systemu

kontroli i zarz dzania obrotem, o którym mowa

w art. 10 ust. 2, oraz z o y organowi kontroli obrotu

o wiadczenie o rozpocz ciu obrotu towarami o zna-

czeniu strategicznym z zagranic .

3. W rozporz dzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister

w a ciwy do spraw gospodarki okre la w szczególno-

ci:

1) kraj lub kraje, których dotyczy zezwolenie

generalne,

2) towar lub towary, których dotyczy zezwolenie

generalne,
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3) warunki, na jakich dokonywany mo e by  obrót

towarów.

4. Ze wspólnotowego zezwolenia generalnego, okre lo-

nego w Za czniku II do rozporz dzenia nr 1334/2000,

mo e skorzysta  osoba fizyczna lub prawna, która

spe nia warunki, okre lone w ust. 2.”;

7) w art.9:

a) ust. 1 i 2 otrzymuj  brzmienie:

„1. Zezwolenia indywidualne i globalne wydaje si  na

wniosek osoby fizycznej lub prawnej.

2. Organem w a ciwym do wydania zezwolenia

indywidualnego i globalnego jest organ kontroli obrotu.”,

b) w ust. 3:

– zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego

i globalnego powinien zawiera :”,

– uchyla si  pkt 2 i 3,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) okre lenie towarów o znaczeniu strategicznym,

us ug po rednictwa lub pomocy technicznej, które

b d  przedmiotem obrotu z zagranic , ich opis,

warto  i ilo ,”,

c) w ust. 4 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego

i globalnego na obrót towarami o znaczeniu strate-

gicznym osoba fizyczna lub prawna jest obowi zana

do czy  w szczególno ci:”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. Minister w a ciwy do spraw gospodarki okre li,

w drodze rozporz dzenia:

1) inne dane, które powinien zawiera  wniosek

o wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego,

2) wzory wniosków o wydanie zezwolenia indywidual-

nego i globalnego na eksport towarów o znaczeniu

strategicznym oraz na wykonywanie us ug

po rednictwa oraz na wiadczenie pomocy

technicznej, a tak e na import i tranzyt uzbrojenia,

3) inne ni  wymienione w ust. 4 dokumenty, jakie

powinny by  do czone do wniosku, o którym mowa

w ust. 3,

4) wzory zezwole  indywidualnych i globalnych na

eksport, import i tranzyt uzbrojenia lub cz ci

zamiennych uzbrojenia oraz na wykonywanie us ug

po rednictwa i na wiadczenie pomocy technicznej

w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym

– maj c na uwadze rodzaje towarów oraz formy

obrotu.”,

e) dodaje si  ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Wzory zezwole  indywidualnych i globalnych na

eksport towarów podwójnego zastosowania okre la

rozporz dzenie nr 1334/2000.”;

8) w art. 10:

a) w ust. 1 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba fizyczna lub prawna jest obowi zana, przed

z o eniem wniosku o wydanie zezwolenia indywidual-

nego i globalnego, upewni  si  w szczególno ci czy:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. W celu realizacji obowi zku, o którym mowa w ust. 1,

osoba fizyczna lub prawna jest obowi zana utworzy

i stosowa  wewn trzny system kontroli i zarz dzania

obrotem towarami o znaczeniu strategicznym, zwany

dalej „wewn trznym systemem kontroli”.”;

9) art. 12-14 otrzymuj  brzmienie:

„Art. 12. 1. Organ kontroli obrotu, po zasi gni ciu opinii

organów opiniuj cych, wydaje zezwolenie

indywidualne lub globalne po stwierdzeniu, e

zosta y spe nione wymagane prawem warunki do

ich wydania.

2. Wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego

nast puje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Organy opiniuj ce, przygotowuj c opini , o której

mowa w ust. 1, maj  prawo da  od osoby

fizycznej lub prawnej udzielenia informacji

umo liwiaj cych sprawdzenie danych zawartych we

wniosku o udzielenie zezwolenia indywidualnego

lub globalnego.

4. Przed wydaniem decyzji w sprawie wydania

zezwolenia indywidualnego lub globalnego organ

kontroli obrotu:

1) wzywa osob  fizyczn  lub prawn  do

uzupe nienia, w wyznaczonym terminie,

wniosku lub brakuj cej dokumentacji

po wiadczaj cej, e zosta y spe nione

wymagane prawem warunki do dokonania

obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,

2) mo e dokona  kontrolnego sprawdzenia

informacji podanych przez osob  fizyczn  lub

prawn  we wniosku.
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5. Do kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, stosuje si

odpowiednio przepisy art. 29 ust. 4 oraz art. 30

ust. 1 i 2.

6. Osoba fizyczna lub prawna jest obowi zana

zg asza  organowi kontroli obrotu wszelkie zmiany

dotycz ce danych zawartych we wniosku,

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Art. 13. W przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna wie lub

ma uzasadnione podstawy do przypuszczenia, e

towary o znaczeniu strategicznym zosta y lub mog

zosta  w ca o ci lub cz ci wykorzystane do celów lub

w okoliczno ciach, o których mowa w art. 10 ust. 1, jest

obowi zana podj  wszelkie mo liwe czynno ci dla

ustalenia faktycznego wykorzystania tych towarów oraz

zawiadomi  o tym organ kontroli obrotu.

Art. 14. 1. Zezwolenie indywidualne i globalne oraz uprawnienia

z nich wynikaj ce s  niezbywalne.

 2. Zezwolenia indywidualne i globalne na obrót

towarami o znaczeniu strategicznym s  dokumen-

tami maj cymi znaczenie dla kontroli celnej.

 3. Orygina  zezwolenia indywidualnego lub globalnego

do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku

o nadanie przeznaczenia celnego.

 4. Wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego

na obrót mo e by  uzale nione od spe nienia

dodatkowych wymaga  i warunków okre lonych

przez ministra w a ciwego do spraw gospodarki,

a w szczególno ci od z o enia przez zagranicznego

ko cowego u ytkownika o wiadczenia o zastoso-

waniu towaru o znaczeniu strategicznym lub

przed o enia mi dzynarodowego certyfikatu

importowego.
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 5. W zezwoleniu indywidualnym i globalnym okre la si

termin jego wa no ci, nie d u szy jednak ni  rok.

 6. Za wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego

nie pobiera si  op aty.”;

10) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. Organ kontroli obrotu mo e odmówi , w drodze

decyzji administracyjnej, wydania zezwolenia

indywidualnego lub globalnego, je li:

1) istnieje ryzyko zmiany ko cowego u ycia lub

miejsca przeznaczenia towarów o znaczeniu

strategicznym,

2) osoba fizyczna lub prawna naruszy a przepisy

dotycz ce obrotu towarami o znaczeniu

strategicznym.”;

11) w art. 17:

a) w ust. 1 zdanie wst pne otrzymuje brzmienie:

„1. Organ kontroli obrotu, po zasi gni ciu opinii organów

opiniuj cych, mo e w ka dym czasie, w drodze decyzji

administracyjnej, cofn  lub zmieni  zezwolenie

indywidualne lub globalne, je eli:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cofni cie lub zmiana zezwolenia indywidualnego lub

globalnego z przyczyn le cych po stronie osoby

fizycznej lub prawnej nast puje bez odszkodowania.”;

12) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Osoba fizyczna lub prawna, której cofni to zezwolenie

indywidualne lub globalne z przyczyn, o których mowa

w art. 17 ust. 1 pkt 6, mo e ponownie wyst pi
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z wnioskiem o wydanie zezwolenia nie wcze niej ni

po up ywie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofni ciu

zezwolenia sta a si  ostateczna.”; 

13) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tranzyt niekrajowego towaru podwójnego zastosowania,

którego przemieszczanie ma si  zako czy  poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga pozwolenia wydanego

przez naczelnika granicznego urz du celnego.”;

14) art. 21 otrzymuje brzmienie:

Art. 21. 1. Tworzy si  rejestr udzielonych zezwole  indywidual-

nych i globalnych oraz osób fizycznych lub

prawnych, które spe ni y warunki, o których mowa

w art. 8 ust. 2, zwany dalej „rejestrem”.

 2. Rejestr prowadzi organ kontroli obrotu.

 3. Wpisu zezwolenia indywidualnego i globalnego do

rejestru dokonuje si  niezw ocznie po ich udzieleniu.

Wpisu osoby fizycznej lub prawnej dokonuje si

niezw ocznie po z o eniu przez ni  o wiadczenia,

o którym mowa w art. 8 ust. 2.

 4. Minister w a ciwy do spraw gospodarki okre li,

w drodze rozporz dzenia, sposób prowadzenia

rejestru, uwzgl dniaj c w szczególno ci rodzaje

udzielonych zezwole  oraz ilo  i warto  towarów

o znaczeniu strategicznym obj tych zezwoleniem.”;

15) po rozdziale 2 dodaje si  rozdzia  2a w brzmieniu:
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„Rozdzia  2a

Monitorowanie importu towarów podwójnego zastosowania

wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji 

Art. 21a. 1. Import na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

wykorzystywanych w telekomunikacji lub do

ochrony informacji towarów podwójnego

zastosowania, okre lonych w ust. 2, podlega

monitorowaniu przez organ monitoruj cy import,

na zasadach okre lonych w niniejszym rozdziale.

2. Wykaz towarów podwójnego zastosowania okre-

la cz  1 „Telekomunikacja" 5A001a i 5A001b4

oraz cz  2 „Ochrona informacji" kategorii 5

Za cznika I do rozporz dzenia nr 149/2003

zmieniaj cego rozporz dzenie nr 1334/2000. 

Art. 21b. 1. Osoba fizyczna lub prawna mo e dokona  importu

towaru podwójnego zastosowania, okre lonego w

wykazie, o którym mowa w art. 21a ust. 2, po

pisemnym zg oszeniu organowi monitoruj cemu

import zamiaru dokonania importu tego towaru na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zg oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno by

dor czone organowi monitoruj cemu import nie

pó niej ni  na 14 dni przed dniem zamierzonego

importu.

Art. 21c. 1. Zg oszenie zamiaru dokonania importu, o którym

mowa w art. 21b ust. 1, powinno zawiera

w szczególno ci nast puj ce dane:

1) oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, jej

siedzib  i adres,

2) oznaczenie importera, jego siedziby i adresu,
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3) oznaczenie producenta i ko cowego u ytkow-

nika, ich siedziby i adresy,

4) okre lenie towaru, który b dzie przedmiotem

importu, jego opis, ilo  i warto ,

5) informacj  o sposobie wykorzystania towaru

przez ko cowego u ytkownika,

6) okre lenie kraju ko cowego przeznaczenia,

7) o wiadczenie, e osoba fizyczna lub prawna

podejmie niezb dne dzia ania, aby towar,

o którym mowa w zg oszeniu, dotar  do

ko cowego u ytkownika,

8) inne dane okre lone w rozporz dzeniu

wydanym na podstawie ust. 8. 

 2. Osoba fizyczna lub prawna jest obowi zana

zg asza  organowi monitoruj cemu import ka d

zmian  danych, o których mowa w ust. 1,

w terminie 14 dni od dnia jej powstania. 

 3. Do zg oszenia, o którym mowa w ust. 2, osoba

fizyczna lub prawna jest obowi zana do czy

w szczególno ci:

1) w przypadku importu towarów i technologii

zwi zanych z ochron  informacji niejawnych,

kopi  koncesji na wykonywanie dzia alno ci

w zakresie obrotu towarami i technologiami

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

o której mowa w odr bnych przepisach, o ile

jest wymagana,

2) inne dokumenty, które zdaniem osoby fizycznej

lub prawnej s  istotne dla sprawy. 
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 4. W przypadku braków formalnych zg oszenia, organ

monitoruj cy import wzywa zg aszaj cego do ich

usuni cia w terminie 7 dni od dnia dor czenia

wezwania.

 5. Termin, o którym mowa w ust. 4, mo e zosta

przed u ony na uzasadniony wniosek zg asza-

j cego z o ony przed up ywem tego terminu.

 6. Nieuzupe nienie zg oszenia w wyznaczonym

terminie skutkuje brakiem zg oszenia.

 7. Do dokumentu sporz dzonego w j zyku obcym

nale y do czy  t umaczenie tego dokumentu na

j zyk polski.

 8. Prezes Rady Ministrów okre li, w drodze

rozporz dzenia:

1) inne ni  wymienione w ust. 1 dane, które

powinno zawiera  zg oszenie o zamiarze

dokonania importu,

2) wzór zg oszenia zamiaru dokonania importu

towaru podwójnego zastosowania,

3) inne ni  wymienione w ust. 3 dokumenty, jakie

powinny by  do czone do zg oszenia

– maj c na wzgl dzie rodzaje towarów

podlegaj cych importowi.

Art. 21d. Organ monitoruj cy import informuje Szefa Agencji

Wywiadu o dokonaniu importu urz dze  krypto-

graficznych, przekazuj c informacj  o importerze

oraz rodzaju importowanych urz dze .”;

16) w art. 22:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Do wniosku o wydanie certyfikatu importowego lub

potwierdzenia o wiadczenia ko cowego u ytkownika

stosuje si  przepisy art. 9 ust. 3-5.",

b) uchyla si  ust. 4 i 5;

17) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba fizyczna lub prawna, która otrzyma a certyfikat

importowy, jest obowi zana, w terminie 30 dni od dnia

zwolnienia towaru o znaczeniu strategicznym, wyst pi

do naczelnika urz du celnego w a ciwego ze wzgl du

na siedzib  ostatecznego u ytkownika tego towaru

z wnioskiem o wydanie certyfikatu weryfikacji dostawy

stwierdzaj cego, e towar obj ty tym certyfikatem

zosta  przez osob  fizyczn  lub prawn  faktycznie

i w sposób zgodny z przepisami prawa wprowadzony

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoba fizyczna lub prawna jest obowi zana ponie

koszty poniesione przez urz d celny w toku

post powania w sprawie wydania certyfikatu weryfikacji

dostawy.”;

18) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba fizyczna lub prawna dokonuj ca obrotu towarami

o znaczeniu strategicznym jest obowi zana do

prowadzenia ewidencji tego obrotu.”;

19)  w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba fizyczna lub prawna dokonuj ca obrotu w ramach

zezwole  generalnych jest obowi zana przekaza  organowi
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kontroli obrotu, co najmniej raz na 6 miesi cy, informacj

o realizacji tego obrotu.”;

20) w art. 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na wniosek ministra w a ciwego do spraw gospodarki,

minister w a ciwy do spraw zagranicznych, Minister

Obrony Narodowej, minister w a ciwy do spraw

finansów publicznych, minister w a ciwy do spraw

wewn trznych, Szef Agencji Bezpiecze stwa

Wewn trznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Prezes

Pa stwowej Agencji Atomistyki, deleguj  do prac

w zespole funkcjonariuszy, o nierzy lub pracowników

podleg ych albo nadzorowanych jednostek organiza-

cyjnych. W sk ad zespo u minister w a ciwy do spraw

gospodarki mo e tak e powo a  bieg ych i ekspertów,

za ich zgod .”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w a ciwy do spraw gospodarki okre li,

w drodze rozporz dzenia, wzór upowa nienia do

przeprowadzenia kontroli. Wzór upowa nienia powinien

zawiera  w szczególno ci: wskazanie osoby, rodzaj

i  numer dokumentu to samo ci, dat  wa no ci

upowa nienia oraz informacj , e na danie

posiadacza upowa nienia wykonuj cego czynno ci

kontrolne kontrolowany jest obowi zany udziela

informacji i okazywa  dokumenty.”;

21) w art. 30 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wst pu na teren nieruchomo ci, obiektu, lokalu lub ich

cz ci, gdzie jest wykonywana dzia alno  przez
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kontrolowanego, w dniach i godzinach, w których jest ona

wykonywana lub powinna by  wykonywana,”;

22) w art. 31 ust. 2 i 3 otrzymuj  brzmienie:

„2. Po bezskutecznym up ywie terminu, o którym mowa

w ust. 1, organ kontroli obrotu cofa, w drodze decyzji

administracyjnej, zezwolenie indywidualne lub globalne.

W przypadku zezwole  generalnych organ kontroli obrotu

wydaje decyzj  administracyjn  zakazuj c  osobie

fizycznej lub prawnej korzystania z zezwolenia. O wydaniu

decyzji organ kontroli obrotu informuje organy opiniuj ce.

 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba fizyczna lub

prawna mo e otrzyma  nast pne zezwolenie indywidualne

lub globalne lub skorzysta  z zezwolenia generalnego nie

wcze niej ni  po up ywie 3 lat odpowiednio od dnia,

w którym decyzja o cofni ciu zezwolenia indywidualnego

lub globalnego lub decyzja o zakazie korzystania

z zezwolenia generalnego sta a si  ostateczna.”;

23) po art. 35 dodaje si  art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. Kto nie wype nia obowi zku, o którym mowa

w art. 21c ust. 2, podlega karze grzywny.”;

24) art. 36 i 37 otrzymuj  brzmienie:

„Art. 36. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 34, 35

i 35a, nast puje w trybie przepisów Kodeksu

post powania w sprawach o wykroczenia.

 Art. 37. Osobie prawnej, która dokonuje obrotu bez wa nego

zezwolenia, organ kontroli obrotu wymierza, w drodze

decyzji administracyjnej, kar  pieni n  w wysoko ci do

200 000 z .”;
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25) po art. 37 dodaje si  art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Osobie fizycznej lub prawnej dokonuj cej importu

towarów podwójnego zastosowania bez zg oszenia

zamiaru dokonania importu organowi monitoruj cemu

import, organ kontroli obrotu wymierza, w drodze

decyzji administracyjnej, kar  pieni n  w wysoko ci

do 100 000 z .”;

26) art. 38 i 39 otrzymuj  brzmienie:

„Art. 38. Osobie prawnej, która dokonuje obrotu wbrew warunkom

okre lonym w zezwoleniu, organ kontroli obrotu

wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kar

pieni n  w wysoko ci do 100 000 z .

 Art. 39. Osobie prawnej, która nie wype nia obowi zków lub

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 lub w art. 26

ust. 1, organ kontroli obrotu wymierza, w drodze decyzji

administracyjnej, kar  pieni n  w wysoko ci do

50 000 z .”.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6

ust. 2 i 3, art. 9 ust. 6, art. 21 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy, o której mowa

w art. 1, zachowuj  moc do czasu wej cia w ycie nowych przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 5 i 6, art. 9 ust. 6, art. 21

ust. 4 i art. 29 ust. 5, w brzmieniu nadanym niniejsz  ustaw , nie d u ej jednak

ni  do dnia 31 lipca 2004 r.

Art. 3. Zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów

zachowuj  wa no  do up ywu terminu na jaki zosta y wydane.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.
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1) Dane dotycz ce og oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej
ustawie, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit  Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej,
dotycz  og oszenia tych aktów w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.

115/04/esz



U Z A S A D N I E N I E

Projekt zmiany ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic

towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-

cze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpie-

cze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw zosta  opracowany z dwu

zasadniczych powodów:

– po pierwsze z potrzeby zapewnienia harmonii pomi dzy ustawodawstwem

polskim a rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1334/2000 ustanawiaj cym

wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i  technologii podwójnego

zastosowania,

– po drugie z potrzeby uporz dkowania mechanizmów i procedur

kontrolnych, które by yby czytelne zarówno dla przedsi biorców jak i admi-

nistracji rz dowej.

Z dniem 1 maja 2004 r. b dzie bezpo rednio obowi zywa o w polskim porz dku

prawnym rozporz dzenie Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r.

ustanawiaj ce wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii

podwójnego zastosowania. W zwi zku z tym z ustawy z dnia 29 listopada

2000 r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu

strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania

mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw

nale a o usun  te zapisy, które s  sprzeczne b d  dubluj  zapisy

rozporz dzenia Rady (WE) nr 1334/2000. Ponadto konieczne by o

wprowadzenie regulacji umo liwiaj cych stosowanie postanowie  ww.

rozporz dzenia, do czego s  zobowi zane Pa stwa Cz onkowskie, zgodnie

z odpowiednimi delegacjami zawartymi w akcie unijnym.

Rozporz dzenie wspólnotowe nie przewiduje kontroli importu towarów

podwójnego zastosowania, dlatego z w/w ustawy usuni to zapisy dotycz ce

licencjonowania importu tych towarów. Jedynie import urz dze

kryptograficznych uj tych w Za czniku I b dzie podlega  monitorowaniu przez

Agencj  Bezpiecze stwa Wewn trznego, z uwagi na wymogi dotycz ce
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zapewnienia bezpiecze stwa pa stwa. Wymóg posiadania zezwolenia na

import w/w towarów zosta  zast piony monitoringiem.

Konieczne by o równie  przebudowanie nowelizowanej ustawy w zakresie

przepisów odnosz cych si  do kontroli us ug. Do proponowanego projektu

ustawy w czono kontrol  us ug po rednictwa oraz pomocy technicznej,

zgodnie z zobowi zaniem na o onym na Pa stwa Cz onkowskie UE przez

postanowienia Wspólnego Stanowiska Rady z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie kontroli po rednictwa oraz Wspólnego Dzia ania Rady UE z dnia

22 czerwca 2000 r. w sprawie kontroli pomocy technicznej.

Kolejna zmiana dotyczy zast pienia wyra enia „polski obszar celny”

wyra eniem „terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, a tak e wyrazu „przedsi -

biorca” wyra eniem „osoba fizyczna lub prawna”, zdefiniowanym w rozporz -

dzeniu Rady (WE) nr 1334/2000.

Nast pi a konieczno  zmiany zapisów dotycz cych wydawania zezwole

globalnych, które b d  wydawane w formie dokumentu, tak jak to przewiduje

w/w rozporz dzenie. Jednocze nie zmodyfikowano zapisy, dotycz ce

wydawania zezwole  generalnych oraz wprowadzono zapis umo liwiaj cy

korzystanie z generalnego zezwolenia wspólnotowego, zawartego

w Za czniku II do tego rozporz dzenia.

Wzorem Pa stw Cz onkowskich zrezygnowano z pobierania wszelkich op at za

wydanie zezwole  i odpowiednich certyfikatów przewidzianych w ustawie.

Na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw

Wewn trznych i Administracji z zakresu podmiotowego ustawy zosta y

wy czone komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne nadzorowane lub

podporz dkowane w/w urz dom, z wyj tkiem jednostek organizacyjnych

posiadaj cych osobowo  prawn .

Reasumuj c, przedk adany projekt ma na celu uporz dkowanie procedur

kontrolnych, a tak e stworzenie mechanizmów i procedur koniecznych dla

realizacji postanowie  rozporz dzenia Rady (WE) nr 1334/2000 przez polskich

przedsi biorców oraz polsk  administracj  rz dow .
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OCENA  SKUTKÓW  REGULACJI

Stosownie do wymogów wynikaj cych z przepisów uchwa y nr 49 Rady

Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin Pracy Rady Ministrów

(M.P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482) dotycz cych Oceny Skutków Regulacji

nale y podkre li , e ustawa spowoduje niewielkie zmiany w stosunku do stanu

obecnie obowi zuj cego jedynie w zakresie dochodów i wydatków bud etu

i sektora publicznego. W zwi zku z rezygnacj  z pobierania wy ej wspomnia-

nych op at za wydawanie zezwole , do bud etu nie wp ynie w ci gu roku

ca 120 000 z .

Natomiast nowelizacja ustawy nie spowoduje zmian w stosunku do obecnego

stanu w zakresie:

– rynku pracy,

– konkurencyjno ci wewn trznej i zewn trznej gospodarki,

– sytuacji i rozwoju regionalnego.

Ze wzgl du na porz dkowy charakter niniejszej nowelizacji, projekt zmian nie

by  konsultowany spo ecznie.

116/04/esz









Projekt z dnia 10 maja 2004 r.

ROZPORZ DZENIE
MINISTRA GOSPODARKI i PRACY 1)

z dnia.............2004 r.

w sprawie wykazu uzbrojenia

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic
towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa
pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm.2)) zarz dza
si , co nast puje:

§ 1.  Ustala si  wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie,
obejmuj cy:

1) "List  eksportowo-tranzytow " - okre laj c  uzbrojenie eksportowane i obj te
procedur  tranzytu, stanowi c  za cznik nr 1 do rozporz dzenia;

2) "List  importow " - okre laj c  importowane uzbrojenie, stanowi c  za cznik nr 2
do rozporz dzenia.

§ 2. Traci moc rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 pa dziernika 2002 r. w
sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 182, poz. 1518 oraz Nr
203, poz. 1719).

§ 3. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

MINISTRA GOSPODARKI i PRACY

w porozumieniu

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia em administracji rz dowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust.
2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu
dzia ania Ministra Gospodarki i Pracy  (Dz. U. Nr 106 z 2004r., poz.1120)
2) zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr
41, poz. 365, Nr  74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.



Za czniki do rozporz dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z

dnia.............(poz.......)

ZA CZNIK Nr 1

LISTA EKSPORTOWO-TRANZYTOWA
okre laj ca uzbrojenie eksportowane i obj te procedur  tranzytu

Uwaga ogólna do technologii

Eksport technologii, która jest niezb dna do rozwoju, produkcji lub u ytkowania towarów
obj tych kontrol  na podstawie niniejszej Listy, podlega kontroli stosownie do
postanowie  dotycz cych odpowiednich hase  na tej Li cie. Technologia ta pozostaje
pod tak  sam  kontrol  nawet wtedy, gdy mo e by  stosowana do towarów tak
kontrol  nieobj tych.

Kontrol  eksportu nie obejmuje si  minimalnej technologii wymaganej do instalacji,
dzia ania, utrzymania (sprawdzania) i naprawy towarów nieobj tych kontrol  lub takich,
które uzyska y odr bnie zgod  na eksport.

Kontrola nie ma zastosowania do technologii b d cej w asno ci  publiczn , do
podstawowych bada  naukowych oraz do minimum informacji koniecznych przy
wnioskach (zg oszeniach) patentowych.

ML 1. Nast puj ce uzbrojenie i bro  automatyczna kaliber 12,7 mm (kaliber 0,50
cala) lub mniejszy i wyposa enie oraz specjalnie zaprojektowane do nich
zespo y:

1.1. Strzelby, karabiny, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe i karabiny
maszynowe:

Uwaga: Podpunkt 1.1. nie obejmuje nast puj cego uzbrojenia:
1. Muszkietów, strzelb i karabinów wyprodukowanych przed rokiem 1938;
2. Reprodukcji muszkietów, strzelb i karabinów, których orygina y zosta y

wyprodukowane przed rokiem 1890;
3. Rewolwerów, pistoletów i karabinów maszynowych, wyprodukowanych

przed rokiem 1890, i ich reprodukcji;

1.2. Bro  g adkolufowa specjalnie zaprojektowana dla celów wojskowych;

1.3. Bro  na amunicj  bez uskow ;

1.4. T umiki, specjalne monta e karabinowe, uchwyty, celowniki do broni i
t umiki ognia dla uzbrojenia przewidzianego podpunktami 1.1, 1.2 i 1.3.



Uwaga techniczna:

Bro  g adkolufowa, specjalnie zaprojektowana dla celów wojskowych zgodnie
z okre leniem w podpunkcie 1.2., to bro , która:
a. Zosta a przetestowana pod ci nieniem przekraczaj cym 1.300 barów;
b. Dzia a w sposób normalny i bezpieczny pod ci nieniem przekraczaj cym

1.000 barów;
c. Nadaje si  równie  do amunicji o d ugo ci przekraczaj cej 76,2 mm (np.

komercyjne naboje do kalibru 12 broni typu magnum).
Parametry podane w danych technicznych b d  mierzone zgodnie z normami
Commission Internationale Permanente.

Uwaga 1: Pozycja 1 nie obejmuje kontrol  broni g adkolufowej, stosowanej
do polowa  lub do celów sportowych. Bro  tego typu nie mo e by
specjalnie zaprojektowana dla celów wojskowych lub nie mo e by
ca kowicie automatycznego dzia ania (strzelanie seriami).

Uwaga 2: Pozycja 1 nie obejmuje kontrol  broni palnej specjalnie
zaprojektowanej do lepej amunicji, nienadaj cej si  do strzelania
jak kolwiek amunicj  podlegaj c  kontroli.

Uwaga 3: Pozycja 1 nie obejmuje kontrol  uzbrojenia wykorzystuj cego
amunicj  z bocznym zap onem i które nie jest broni  o w pe ni
automatycznym dzia aniu (strzelanie seriami).

ML 2. Uzbrojenie lub bro  o kalibrze wi kszym od 12,7 mm (kaliber 0,50 cala),
miotacze i wyposa enie zgodnie z przedstawionym poni ej wykazem oraz
specjalnie do nich zaprojektowane zespo y:

2.1. Bro  lekka, haubice, armaty, mo dzierze, bro  przeciwczo gowa, wyrzutnie
pocisków, wojskowe miotacze ognia, dzia a bezodrzutowe oraz urz dzenia
redukuj ce odrzut do wy ej wymienionych.

Uwaga: Podpunkt 2.1. obejmuje wtryskiwacze, urz dzenia odmierzaj ce,
zbiorniki zasobnikowe i inne specjalnie zaprojektowane
wyposa enie stosowane do p ynnych adunków miotaj cych dla
sprz tu obj tego podpunktem 2.1.

2.2. Wojskowe wyrzutnie lub generatory dymu, gazu i materia ów
pirotechnicznych.

Uwaga: Podpunkt 2.2. nie dotyczy pistoletów sygna owych.

2.3. Celowniki do broni.

ML 3. Amunicja i specjalnie zaprojektowane jej elementy przewidziane dla
uzbrojenia uj tego w pozycjach: 1, 2 lub 12.



Uwaga 1: Specjalnie zaprojektowane elementy obejmuj :
a. Wyroby z metali lub tworzyw sztucznych, takie jak kowade ka sp onek,

p aszcze pocisków, ogniwa ta my, opaski obrotowe i inne cz ci
metalowe;

b. Urz dzenia zabezpieczaj ce i uzbrajaj ce, zapalniki, czujniki i urz dzenia
inicjuj ce;

c. ród a energii o wysokiej jednorazowej mocy wyj ciowej;
d. uski spalaj ce si  do naboi;
e. Bomby kasetowe lub zasobnikowe, cznie z bombami i minami oraz

pociskami kierowanymi w ko cowej fazie lotu.

Uwaga 2: Pozycja 3 nie obejmuje kontrol  amunicji ze zgwiazdkowan usk
bez pocisku (amunicji lepej) i amunicji szkolnej z przewiercon
usk .

ML 4. Bomby, torpedy, rakiety, pociski i zwi zane z tym wyposa enie i akcesoria,
zgodnie z przedstawionym poni ej wykazem, specjalnie zaprojektowane
dla celów wojskowych, oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy:

4.1. Bomby, torpedy, granaty, naboje dymne, rakiety, miny, pociski, bomby
g binowe; adunki, urz dzenia i zestawy burz ce; "pirotechnika
wojskowa", naboje i symulatory (tzn. sprz t symuluj cy cechy dowolnych
ww. elementów);

Uwaga: Podpunkt 4.1. obejmuje:
1. Granaty dymne, bomby o wietlaj ce, bomby zapalaj ce oraz

urz dzenia wybuchowe;
2. Dysze pocisków rakietowych oraz pojazdy powracaj ce do

atmosfery ziemskiej (w cznie z g owicami).

4.2. Sprz t specjalnie zaprojektowany do obs ugi, sterowania, aktywacji,
nap du o jednorazowym dzia aniu, wystrzeliwania, k adzenia, tra owania,
roz adowywania, pozorowania, zag uszania, detonowania lub wykrywania
sprz tu i wyszczególnionego w podpunkcie 4.1.

Uwaga: Podpunkt 4.2. obejmuje:
1. Ruchomy sprz t do skraplania gazu o wydajno ci równej lub

wi kszej ni  1.000 kg dziennie gazu p ynnego;
2. P ywaj cy przewód elektryczny nadaj cy si  do tra owania min

magnetycznych.

ML 5. Sprz t kierowania ogniem, odpowiedni sprz t ostrzegawczy i alarmuj cy
oraz odpowiednie systemy i sprz t przeciwdzia ania zgodnie z
przedstawionym poni ej wykazem, specjalnie zaprojektowany dla celów
wojskowych, oraz specjalnie zaprojektowane jego komponenty lub
wyposa enie:



5.1. Celowniki, komputery u ywane w uk adach bombarduj cych, sprz t do
kierowania ogniem i systemy sterowania uzbrojeniem;

5.2. Systemy namierzania, oznaczania celu, pomiaru odleg o ci, obserwacji i
ledzenia celu; sprz t do wykrywania, czenia danych, rozpoznania lub

identyfikacji; urz dzenia zespolone do analizy sensorycznej;

5.3. Sprz t przeciwdzia aj cy sprz towi wymienionemu w podpunktach 5.1. i
5.2.

ML 6. Pojazdy naziemne i ich elementy specjalnie zaprojektowane i
zmodyfikowane dla celów wojskowych.

Uwaga techniczna:
Dla celów pozycji 6. termin pojazdy naziemne obejmuje przyczepy.

Uwaga 1: Pozycja 6. obejmuje:
a. Czo gi i inne wojskowe pojazdy uzbrojone oraz pojazdy wojskowe

wyposa one w uchwyty na bro  lub sprz t do k adzenia min lub
wystrzeliwania amunicji wymienionej w ramach punktu 4.;

b. Pojazdy opancerzone;
c. Pojazdy p ywaj ce lub posiadaj ce zdolno  pokonywania g bokich

przeszkód wodnych;
d. Pojazdy ratownicze oraz pojazdy s u ce do holowania lub

przewozu amunicji lub systemów uzbrojenia oraz odpowiedniego
sprz tu do manipulowania adunkami.

Uwaga 2: Modyfikacja pojazdu ziemnego dla celów wojskowych obejmuje
zmiany konstrukcyjne, elektryczne lub mechaniczne, obejmuj ce
jeden lub wi cej specjalnie zaprojektowanych elementów
wojskowych. Elementy takie obejmuj :

a. Pneumatyczne opony specjalnie zaprojektowane dla zapewnienia
kuloodporno ci lub mo liwo ci jazdy pomimo braku powietrza;

b. Systemy kontroli ci nienia powietrza w oponach, sterowane z
wn trza pojazdu znajduj cego si  w ruchu;

c. Opancerzone os ony kluczowych elementów, jak np. zbiorników
paliwa, kabiny pojazdu;

d. Specjalne wzmocnienia dla uchwytów na bro .

Uwaga 3: Pozycja 6. nie dotyczy samochodów cywilnych lub ci arówek
przeznaczonych do przewozu pieni dzy i kosztowno ci,
wyposa onych w os ony pancerne.

ML 7. rodki toksykologiczne, "gazy zawi ce", odpowiedni sprz t, sk adniki,
materia y i technologia zgodnie z poni szym wykazem:



Uwaga: Numery CAS zosta y podane przyk adowo. Nie obejmuj  one
wszystkich rodków chemicznych ani mieszanin wymienionych w
pozycji 7.

7.1. rodki biologiczne i materia y radioaktywne przystosowane do stosowania
w warunkach wojennych w celu powodowania ofiar w ludziach i
zwierz tach, zniszczenia sprz tu lub niszczenia plonów lub rodowiska
naturalnego oraz bojowe rodki toksyczne (BST);

7.2. Prekursory dwusk adnikowe BST i prekursory kluczowe zgodnie z
poni szym wykazem:
7.2.1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfonowe,

takie jak: DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3);
7.2.2. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo (H

lub równe lub ni sze od C10, w cznie z cykloalkilem) O-[2-dialkilo
(metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo)amino]etylu i odpowiadaj ce
im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL: metylofosfinian
O-etylo-O-(2-diizopropyloamino) etylu (CAS 57856-11-8);

7.2.3. Chlorosarin: metylochlorofosfonian izopropylu (CAS 1445-76-7);
7.2.4. Chlorosoman: metylochlorofosfonian 2,2-dime-tylobutan-3-ylu (CAS

7040-57-5);

7.3. Gazy zawi ce oraz rodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania
t umu w czasie rozruchów, w cznie z takimi, jak:
7.3.1. Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-79-8);
7.3.2. O-chlorobenzylidenomalanodinitryl (O-chlorobenzalmalononitryl)

(CS) (CAS 2698-41-1);
7.3.3. Chlorek fenylacylu ( -chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
7.3.4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

7.4. Sprz t specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do
rozprzestrzeniania materia ów lub rodków wymienionych w podpunkcie
7.1. i specjalnie zaprojektowane komponenty do niego;

7.5. Specjalnie zaprojektowany sprz t do ochrony przed materia ami obj tymi
punktem 7.1. i specjalnie zaprojektowane komponenty do niego;

Uwaga: Podpunkt 7.5. obejmuje odzie  ochronn .

7.6. Sprz t specjalnie zaprojektowany do wykrywania i identyfikacji materia ów
wymienionych w podpunkcie 7.1. i specjalnie zaprojektowane komponenty
do niego;

Uwaga: Podpunkt 7.6. nie obejmuje dozymetrów osobistych s u cych do
pomiarów poch oni tej dawki promieniowania.



7.7. Biopolimery specjalnie zaprojektowane lub przetworzone w celu
wykrywania lub identyfikacji BST wymienionych w podpunkcie 7.1. oraz
kultur specjalnych komórek wykorzystywanych do ich produkcji;

7.8. Biokatalizatory do dekontaminacji lub degradacji BST i ich systemów
biologicznych zgodnie z przedstawionym poni ej wykazem:
7.8.1. Biokatalizatory specjalnie zaprojektowane dla dekontaminacji lub

degradacji BST wymienionych w podpunkcie 7.1., pochodz cych z
ukierunkowanej selekcji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej
systemów biologicznych;

7.8.2. Systemy biologiczne wed ug nast puj cego wykazu: "wektory
ekspresji", wirusy lub kultury komórkowe zawieraj ce informacj
genetyczn  typow  dla produkcji "biokatalizatorów" wymienionych w
podpunkcie 7.8.1.;

7.9. Technologia zgodnie z nast puj c  definicj :
7.9.1. "Technologia" dla "rozwoju", "produkcji" lub "u ytkowania" rodków

toksykologicznych, odpowiedni sprz t lub komponenty wymienione
w podpunktach od 7.1. do 7.6.;

7.9.2. "Technologia" dla "rozwoju", "produkcji" lub "u ytkowania"
"biopolimerów" lub kultur specjalnych komórek wymienionych w
podpunkcie 7.7.;

7.9.3. "Technologia" dotycz ca wy cznie wprowadzenia
"biokatalizatorów" wymienionych w podpunkcie 7.8.1. do
wojskowych substancji no nych lub materia u wojskowego.

Uwaga 1: Podpunkt 7.1. obejmuje nast puj ce pozycje:
a. Bojowe rodki parali uj ce:

1. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fluorofosfoniany
alkilu (równe lub mniej od C10, w cznie z cykloalkilem), takie
jak np.:
Sarin (GB): metylofluorofosfonian izopropylu (CAS 107-44-8);
oraz
Soman (GD): metylofluorofosfonian 2,2-dimetylobutan-3-ylu
(CAS 96-64-0);

2. [N,N-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-
)amido]cyjanofosforany O-alkilu (równe lub mniej ni  C10,
w cznie z cykloalkilem), takie jak np.:
Tabun(GA): (N,N-dimetyloamido)cyjano-fosforan O-etylu (CAS
77-81-6);

3. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) tiofosfoniany O-
alkilo (H lub a cuch w gla od C1 do C10, w cznie z
cykloalkilem)-S-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub
izopropylo-) amino]etylu) i odpowiadaj ce im alkilowane lub
protonowane sole, takie jak np.:
VX: metylotiofosfonian O-etylo-S-(2-diizopropyloamino)etylu
(CAS 50782-69-9);



b. Bojowe rodki parz ce:
1. Iperyty siarkowe, takie jak:

Sulfid 2-chloroetylowo-chlorometylowy
(CAS 2625-76-5);
Iperyt siarkowy: sulfid bis(2-chloroetylowy)
(CAS 505-60-2);
Bis(2-chloroetylotio)metan
(CAS 63869-13-6);
Seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloroetylotio)etan
(CAS 3563-36-8);
1,3-bis(2-chloroetylotio)propan
(CAS 63905-10-2);
1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan;
1,5-bis((2-chloroetylotio)-n-pentan;
Eter bis(2-chloroetylotiometylowy);
Iperyt tlenowy: eter bis(2-chloroetylotio-etylowy) (CAS 63918-
89-8);

2. Luizyty, takie jak:
(2-chlorowinylo)dichloroarsyna
(CAS 541-25-3);
tris(2-chlorowinylo)arsyna
(CAS 40334-70-1);
bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna
(CAS 40334-69-8);

3. Iperyty azotowe, takie jak:
HN1: bis(2-chloroetylo)etyloamina
(CAS 538-07-8);
HN2: bis(2-chloroetylo)metyloamina
(CAS 51-75-2);
HN3: tris(2-chloroetylo)amina
(CAS 555-77-1);

c. Bojowe rodki obezw adniaj ce, takie jak:
BZ: benzilan chinuklidyn-3-ylu
(CAS 6581-06-2);

d. Defolianty, takie jak:
1. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF);
2. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem 2,4-

dichlorofenoksyoctowym (Agent Orange).

Uwaga 2: Podpunkt 7.5. obejmuje urz dzenia klimatyzacyjne specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do filtrowania w warunkach
ska enia j drowego, biologicznego lub chemicznego.

Uwaga 3: Podpunkty 7.1. i 7.3. nie obejmuj :
a. chlorocyjanu;
b. cyjanowodoru;
c. chloru;



d. dichlorku karbonylu (fosgenu);
e. difosgenu (chloromrówczanu trichlorometylu);
f. bromooctanu etylu;
g. bromku ksylilu;
h. bromku benzylu;
i. jodku benzylu;
j. bromoacetonu;
k. bromku cyjanu;
l. bromometyloetyloketonu;
m. chloroacetonu;
n. jodooctanu etylu;
o. jodoacetonu;
p. chloropikryny.

Uwaga 4: "Technologia", kultury komórkowe i systemy biologiczne wymienione
w podpunktach 7.7., 7.8.2. i 7.9.3. nie obejmuj  technologii, komórek i
systemów biologicznych dla celów cywilnych, takich jak rolne,
farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, rodowiskowe,
zwi zanych z gospodark  odpadami czy przemys em ywno ciowym;

Uwaga 5: Podpunkt 7.3. nie obejmuje gazów zawi cych czy rodków
stosowanych do zwalczania rozruchów, pakowanych indywidualnie
do celów obrony osobistej;

Uwaga 6: Podpunkty 7.4., 7.5. i 7.6. obejmuj  sprz t specjalnie zaprojektowany
lub zmodyfikowany dla celów wojskowych.

ML 8. "Wojskowe rodki wybuchowe" i paliwa, w cznie z adunkami
miotaj cymi i substancjami z nimi zwi zanymi, zgodnie z poni szym
wykazem:
8.1. Substancje wyszczególnione poni ej i ich mieszaniny:

8.1.1. Sferyczny proszek aluminiowy (CAS 7429-90-5) o rednicy cz stek
60 m lub mniejszej, produkowany z materia u o zawarto ci
przynajmniej 99% aluminium;

8.1.2. Paliwa metalowe w postaci cz stek sferycznych, rozpylonych,
sferoidalnych, p atków lub proszku, wyprodukowane z materia u
sk adaj cego si  przynajmniej w 99% z dowolnego z
wymienionych poni ej materia ów:
8.1.2.1. Metale i ich mieszaniny:

1. Beryl (CAS 7440-41-7) o rednicy cz stek poni ej
60 m;

2. Sproszkowane elazo (CAS 7439-89-6) o rednicy
cz stek 3 m lub ni szej, otrzymane drog  redukcji
tlenku elaza wodorem;

8.1.2.2. Mieszaniny zawieraj ce dowolny z ni ej wymienionych
sk adników:



1. Cyrkon (CAS 7440-67-7), magnez (CAS 7439-95-4)
oraz ich stopy, o rednicy cz stek poni ej 60 m;

2. Paliwa z boru (CAS 7440-42-8) lub w glika boru
(CAS 12069-32-8) o czysto ci rz du 85% lub wy szej
i rednicy cz stek poni ej 60 m;

8.1.3. Nadchlorany, chlorany i chromiany w po czeniu ze
sproszkowanym metalem lub innymi komponentami paliw o
wysokiej warto ci energetycznej;

8.1.4. Nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7);
8.1.5. Zwi zki sk adaj ce si  z fluoru i dowolnego z nast puj cych

sk adników: innych chlorowców, tlenu, azotu;
8.1.6. W globorowodory; dekaborowodory (CAS 17702-41-9);

pentaborowodory i ich pochodne;
8.1.7. Cyklotetrametylenotetranitroamina (CAS 2691-41-0) (HMX);

oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7 tetrazyna; 1,3,5,7-tetranitro-
1,3,5,7,-tetraza-cyklooctan; (oktogen);

8.1.8. Heksanitrostilben (NHS) (CAS 20062-22-0);
8.1.9. Diaminotrinitrobenzen (DATB) (CAS 1630-08-6)
8.1.10. Triaminotrinitrobenzen (TATB) (CAS 3058-38-6);
8.1.11. Azotan triaminoguanidyny (TAGN) (CAS 4000-16-2);
8.1.12. Podwodorek tytanu o stechiometrii TiH 0,65-1,68);
8.1.13. Uryl diazotanu glikolu (DNGU, DINGU) (CAS 55510-04-8); Uryl

tetraazotanu glikolu (TNGU, SORGUYL) (CAS 55510-03-7);
8.1.14. Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT) (CAS 25243-36-1);
8.1.15. Diaminoheksanitrobifenyl (DIPAM) (CAS 17215-14-0);
8.1.16. Pikrylaminodinitropirydyna (PYX) (CAS 38082-89-2);
8.1.17. 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO lub ONTA) (CAS 932-64-9);
8.1.18. Hydrazyna (CAS 302-01-2) w st eniach przekraczaj cych poziom

70%; azotan hydrazyny (CAS 37836-27-4); nadchlorany hydrazyny
(CAS 27978-54-7); niesymetryczna dimetylohydrazyna (CAS 57-
14-7); monometylo (CAS 60-34-4) hydrazyna; symetryczna
dimetylohydrazyna (CAS 540-73-8);

8.1.19. Nadchloran amonowy (CAS 7790-98-9);
8.1.20. Cyklotrimetylenotrinitroamina (RDX) (CAS 121-82-4); cyklonit; T4;

heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyna; 1,3,5-trinitro-1,3,5-
triazyno-cykloheksan (heksogen);

8.1.21. Azotan hydroksyloamonu (HAN) (CAS 13465-08-2); nadchloran
hydroksyloamonu (HAP) (CAS 15588-62-2);

8.1.22. Nadchloran 2-(5-cyjanotetraazolato) pentaaminy kobaltu (III) (lub
CP) (CAS 70247-32-4);

8.1.23. Nadchloran cis-bis (5-nitrotetraazolato) tetraaminy kobaltu (III) (lub
BNCP);

8.1.24. 1-tlenek 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazanu (ADNBF) (CAS
97096.78-1); (aminodinitrobenzofuroksan);

8.1.25. 1-tlenek 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazanu (CAS 117907-74-1),
(CL-14 lub diaminodinitrobezofuroksan);



8.1.26. 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-cyklo-heksanon (K-6 lub Keto-RDX) (CAS
115029-35-1);

8.1.27. 2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-bicyklo-(3,3,0)-oktanon-3 (CAS
130256-72-3) (tetranitrosemiglikouryl, K-55 lub keto-bicyklo-HMX);

8.1.28. 1,1,3-trinitroazetydyna (TNAZ) (CAS 97645-24-4);
8.1.29. 1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalina (TNAD) (CAS 135877-

16-6);
8.1.30. Heksanitroheksaazaizowurcytan (CAS 135285-90-4) (CL-20 lub

HNIW); oraz klatraty CL-20;
8.1.31. Polinitrokubany o ponad czterech grupach nitrowych;
8.1.32. Dinitroamid amonowy (ADN lub SR 12) (CAS 140456-78-6);
8.1.33. Trinitrofenylometylonitroamina (tetryl) (CAS 479-45-8);

8.2. Materia y wybuchowe i miotaj ce spe niaj ce nast puj ce parametry
pracy:
8.2.1. Wszelkie materia y wybuchowe o pr dko ci detonacji

przekraczaj cej 8.700 m/s lub o ci nieniu detonacji
przekraczaj cym 34 GPa (340 kilobarów);

8.2.2. Inne organiczne materia y wybuchowe niewyszczególnione w 8,
daj ce ci nienia detonacji rz du 250 kilobarów lub powy ej,
stabilne w temperaturach 523°K (250°C) lub wy szych przez okres
5 minut lub d u szy;

8.2.3. Wszelkie inne sta e materia y miotaj ce Klasy 1.1 Organizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ) niewyszczególnione w 8, o
teoretycznym impulsie w a ciwym (w warunkach normalnych)
ponad 250 sekund dla mieszanek niemetalizowanych oraz ponad
270 sekund dla mieszanek aluminiowanych;

8.2.4. Wszelkie sta e materia y miotaj ce Klasy 1.3 Organizacji Narodów
Zjednoczonych (ONZ) o teoretycznym impulsie w a ciwym ponad
230 sekund dla mieszanek niechlorowcowanych, 250 sekund dla
mieszanek niemetalizowanych oraz 266 sekund dla mieszanek
metalizowanych;

8.2.5. Wszelkie inne materia y miotaj ce do broni palnej
niewyszczególnione w 8 o sta ej si y ponad 1.200 kJ/kg;

8.2.6. Wszelkie inne materia y wybuchowe, miotaj ce lub pirotechniczne
niewyszczególnione w 8, mog ce utrzyma  w stanie ustalonym
szybko  spalania ponad 38 mm/s w warunkach normalnych
ci nienia 68,9 barów i temperatury 294°K (21°C); lub

8.2.7. Modyfikowane elastomerami materia y miotaj ce dwusk adnikowe
(EMCDB) o rozszerzalno ci pod maksymalnym napr eniem
przekraczaj cej 5% w temperaturze 233°K (-40°C);

8.3. "Pirotechnika wojskowa";

8.4. Inne substancje jak poni ej:
8.4.1. Paliwa lotnicze o sk adzie specjalnie opracowanym dla celów

wojskowych;



8.4.2. Materia y wojskowe zawieraj ce zag stniki do paliw
w glowodorowych specjalnie opracowane do u ytku w miotaczach
ognia lub amunicji zapalaj cej, takie jak stearyniany lub
palmityniany metali (znane tak e jako oktal) (CAS 637-12-7) oraz
zag stniki M1, M2 i M3;

8.4.3. P ynne utleniacze sk adaj ce si  z kwasu azotowego dymi cego
na czerwono (IRFNA) lub difluorku tlenu lub zawieraj ce te
zwi zki.

8.5. "Dodatki" lub "prekursory" jak poni ej:
8.5.1. Azydometylometyloksyetan (AMMO) i jego polimery;
8.5.2. Zasadowy salicylan miedzi (CAS 62320-94-9); salicylan o owiu

(CAS 15748-73-9);
8.5.3. Bis(2,2-dinitropropylo)formal (CAS 5917-61-3) lub Bis(2,2-

dinitropropylo)acetal (CAS 5186-69-0);
8.5.4. Bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetylo)formal (FEFO) (CAS 17003-79-1);
8.5.5. Bis-(2-hydroksyetylo)glikolamid (BHEGA) (CAS 17409-41-5);
8.5.6. Tlenek fosforiaku bis-(2-metyloazyrydynylo) metylaminy (Metyl

BAPO) (CAS 85068-72-0);
8.5.7. Bis-azydometyloksyetan i jego polimery (CAS 17607-20-4);
8.5.8. Bis-chlorometyloksyetan (BCMO) (CAS 142173-26-0);
8.5.9. Tlenek butadienonitrylu (BNO);
8.5.10. Triazotan butanotriolu (BTTN) (CAS 6659-60-5);
8.5.11. Katocen (CAS 37206-42-1) (2,2-bis-etyloferrocenylopropen);

ferrocenowe kwasy karboksylowe; N-butylo-ferrocen (CAS
319904-29-7); Butacen (CAS 125856-62-4) i inne pochodne
wy szych polimerów ferrocenu;

8.5.12. Sól dinitroazetydyno-t-butylu;
8.5.13. Energetyczne monomery, plastyfikatory i polimery zawieraj ce

grupy nitrowe, azydowe, azotanowe, nitrazowe lub
difluoroaminowe;

8.5.14. Dimetoksymetan poli-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentan-1,5 diolu
(FPF-1);

8.5.15. Dimetoksymetan poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-trifluorometylo-3-
oksaheptano-1,7-diolu (FPF-3);

8.5.16. Polimer azydku glicydu (GAP) (CAS 143178-24-9) i jego
pochodne;

8.5.17. Heksabenzyloheksaazaizowurcytan (HBIW) (CAS 124782-15-6);
8.5.18. Polibutadien zako czony grup  hydroksylow  (HTPB) z

funkcjonalno ci  hydroksylu równ  lub wi ksz  od 2,2 i mniejsz
lub równ  2,4, warto  hydroksylowa poni ej 0,77 meq/g oraz
lepko  w 30°C poni ej 47 puazów (CAS 69102-90-5);

8.5.19. Bardzo drobny tlenek elaza (Fe2O3 hematyt) o powierzchni
w a ciwej ponad 250m2/g oraz przeci tnej wielko ci ziarna
0,003 m lub mniejszej (CAS 1309-37-1);

8.5.20. Beta rezorcylan o owiu (CAS 20936-32-7);



8.5.21. Metacynian o owiu (CAS 12036-31-6), maleinian o owiu (CAS
19136-34-6), cytrynian o owiu (CAS 14450-60-3);

8.5.22. Chelaty o owiowo-miedziowe beta-rezorcylanu lub salicylanów
(CAS 68411-07-4);

8.5.23. Azotanometylometyloksyetan lub poli (3-azotanometyl, 3-metylo
oksetan); (Poli-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0);

8.5.24. Diizocyjanian 3-nitraza-1,5-pentanu (CAS 7406-61-9);
8.5.25. N-Metylo-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
8.5.26. Organiczno-metaliczne czynniki sprz gaj ce, a szczególnie:

(a) Fosforanotytanian oksy, tri(dioktylo) neopentylu [diallilu] (CAS
103850-22-2); znany tak e jako tytan IV, 2,2[bis 2-
propenolatometyl, butanolato, tris (dioktyl) fosforan] (CAS
110438-25-0); lub LICA 12 (CAS 103850-22-2);

(b) Tytan IV, [2-propenolato-1)metyl, n-propanolatometyl]
butanolato-1, tris[dioktyl] pirofosforan; lub KR3538;

(c) Tytan IV, fosforan [(2-propenolato-1)metyl, n-propanolatometyl]
utanolato-1, tris(dioktylu);

8.5.27. Tlenek policyjanodifluoroaminoetylenu (PCDE);
8.5.28. Wielofunkcyjne amidy azyrydyny o rdzeniowych strukturach

izoftalowych (BITA lub trimezamid bytylenoiminy, izocyjanorowych
lub trimetyloadypowych oraz podstawnikami 2-metylowymi lub 2-
etylowymi w pier cieniu azyrydynowym;

8.5.29. Azotan poliglicydylu lub poli(tlenek etylenu azotanometylu); (Poli-
GLYN)(PGN)(CAS 27814-48-8);

8.5.30. Polinitroortow glany;
8.5.31. Propylenoimina, 2-metyloazyrydyna (CAS 75-55-8);
8.5.32. Tetraacetylodibenzyloheksaazaizowurcytan (TAIW);
8.5.33. Tetraetylenopentaaminoakrylonitryl (TEPAN) (CAS 68412-45-3);

cyjanoetylowana poliamina i jej sole;
8.5.34. Tetraetylenopentaaminoakrylonitryloglicydol (TEPANOL) (CAS

68412-46-4); cyjanoetylowana poliamina z podstawnikiem
glicydolowym i jej sole;

8.5.35. Trifenylobizmut (TPB) (CAS 603-33-8);
8.5.36. Tlenek tris-1-(2-metylo) azyrydynylofosfiny (MAPO) (CAS 57-39-6);

tlenek bis(2-metyloazyrydynylo)2-(2-hydroksypropanoksy)
proplyloaminofosfiny (BOBBA 8); i inne pochodne MAPO;

8.5.37. 1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroamino)etoksy]propan (CAS 53159-39-0);
Podstawnik triswinyloksypropanowy (TVOPA);

8.5.38. 1,3,5-trichlorobenzen (CAS 108-70-3);
8.5.39. 1,2,4-trihydroksybutan (1,2,4-butanetriol);
8.5.40. 1,3,5,7,-tetraacetylo-1,3,5,7-tetraazacyklooktan (TAT) (CAS

41378-98-7);
8.5.41. 1,4,5,8-Tetraazadekalina (CAS 5409-42-7);
8.5.42. Poli(epichlorohydryna); poli(epichlorohydrynodiol) i triol o niskiej

masie cz steczkowej (poni ej 10.000) zawieraj ce alkoholowe
grupy funkcyjne.



Uwaga 1: Wojskowe rodki wybuchowe i paliwa zawieraj ce metale i stopy
wyszczególnione w podpunktach 8.1.1. i 8.1.2. s  obj te kontrol
niezale nie od tego, czy te metale lub stopy s  czy nie s
kapsu kowane w glinie, magnezie, cyrkonie lub berylu.

Uwaga 2: Pozycja 8 nie obejmuje kontrol  boru i w glika boru wzbogaconego
borem-10 (ca kowita zawarto  boru-10 wynosz ca 20% lub wi cej).

Uwaga 3: Paliwa samolotowe kontrolowane podpunktem 8.4.1. s  produktami
gotowymi, a nie ich sk adnikiem.

Uwaga 4: Pozycja 8 nie obejmuje kontrol  perforatorów specjalnie
zaprojektowanych do logowania odwiertów naftowych.

Uwaga 5: Pozycja 8 nie obejmuje kontrol  nast puj cych substancji, je eli nie
s  one po czone ani zmieszane z wojskowymi rodkami
wybuchowymi lub sproszkowanymi metalami:

a. Pikrynian amonu;
b. Czarny proch;
c. Heksanitrodifenyloamina;
d. Difluoroamina (HNF2);
e. Nitroskrobia;
f. Azotan potasu;
g. Tetranitronaftalen;
h. Trinitroanizol;
i. Trinitronaftalen;
j. Trinitroksylen;
k. Dymi cy kwas azotowy, bez inhibitorów i niewzbogacany;
l. Acetylen
m. Propan;
n. Ciek y tlen;
o. Nadtlenek wodoru w st eniach mniejszych ni  85%;
p. Miszmetal;
q. N-pyrrolidynon; 1-metyl-2-pyrrolidynon;
r. Maleinian dioktylu;
s. Akrylat etyloheksylu;
t. Trietyloaluminium (TEA), trimetyloaluminium (TMA) oraz inne piroforyczne

alkile i aryle metali, takich jak lit, sód, magnez, cynk i bor;
u. Nitroceluloza;
v. Nitrogliceryna (lub azotan glicerolu, trinitrogliceryna) (NG);
w. 2,4,6-trinitrotoluen (TNT);
x. Diazotan etylenodiaminy (EDDN);
y. Tetraazotan pentaerytrolu (PETN);
aa. Azydek o owiu, normalny i zasadowy styfninian o owiu oraz pierwotne

rodki wybuchowe lub masy zap onowe zawieraj ce azydki lub kompleksy
azydkowe;

bb. Azotan glikolu trietylenowego (TEGDN);



cc. 2,4,6-trinitrorezorcyna (kwas styfninowy);
dd. Mocznik dietylodifenylu; mocznik dimetylodifenylu; mocznik

metyloetylodifenylu (Centralites);
ee. Mocznik N,N-difenylu (niesymetryczny mocznik difenylowy);
ff. Mocznik metylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik metylu);
gg. Mocznik etylo-N,N-difenylu (niesymetryczny difenylomocznik etylu);
hh. 2-nitrodifenyloamina (2-NDPA);
ii. 4-nitrodifenyloamina (4-NDPA);
jj. 2,2-dinitropropanol;
kk. Trifluorek chloru.

ML 9. Wojenne jednostki p ywaj ce, specjalny sprz t morski i wyposa enie,
zgodnie z przedstawionym poni ej wykazem, oraz jego elementy
specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych:

9.1. Bojowe jednostki p ywaj ce i jednostki (nawodne lub podwodne) specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do dzia a  ofensywnych lub
obronnych, niezale nie od tego, czy zosta y przekszta cone dla celów
wojskowych, czy nie, niezale nie od aktualnego stanu technicznego lub
zdolno ci do dzia ania i niezale nie od tego, czy zawieraj  systemy
obronne, opancerzenie, kad uby lub cz ci kad ubów dla takich jednostek
p ywaj cych;

9.2. Silniki wed ug nast puj cego wykazu:
1. Silniki wysokopr ne, specjalnie zaprojektowane dla okr tów

podwodnych, posiadaj ce obydwie z wyszczególnionych poni ej cech:
a. Moc 1,12 MW (1.500 KM) lub wy sza; oraz
b. Pr dko  obrotowa 700 obr./min lub wi ksza;

2. Silniki elektryczne specjalnie zaprojektowane dla okr tów
podwodnych, posiadaj ce wszystkie nast puj ce cechy:
a. Moc ponad 0,75 MW (1.000 KM);
b. Szybki bieg wsteczny;
c. Ch odzenie ciecz ; oraz
d. Wykonanie morskie.

3. Niemagnetyczne silniki wysokopr ne specjalnie zaprojektowane dla
celów wojskowych o mocy 37,3 KW (50 KM) lub wi cej oraz o
zawarto ci niemagnetycznej ponad 75% masy ca kowitej.

4. Systemy nap dowe niezale ne od powietrza, specjalnie
zaprojektowane do odzi podwodnych.

9.3. Podwodne urz dzenia wykrywaj ce specjalnie zaprojektowane dla celów
wojskowych i sprz t steruj cy do nich;

9.4. Sieci przeciw okr tom podwodnym i torpedom;

9.5. Sprz t do kierowania i nawigacji specjalnie zaprojektowany dla celów
wojskowych;



9.6. Przepusty do przenikania przez kad ub i z cza specjalnie zaprojektowane
dla celów wojskowych, umo liwiaj ce wspó dzia anie ze sprz tem
znajduj cym si  na zewn trz jednostki p ywaj cej;

Uwaga: Podpunkt 9.6. obejmuje z cza jednoprzewodowe,
wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek
p ywaj cych oraz przepusty do przenikania przez kad ub dla
jednostek p ywaj cych, przy czym obydwa te rodzaje urz dze
s  zabezpieczone przed przeciekami z zewn trz i s  w stanie
utrzyma  wymagane parametry na g boko ciach
przekraczaj cych 100 m; oraz wiat owodowe czniki i
optyczne przepusty przez kad ub, specjalnie zaprojektowane do
przesy u wi zki "laserowej" niezale nie od g boko ci. Podpunkt
ten nie obejmuje przepustów do normalnych wa ów nap dowych
i przepustów do przenikania przez kad ub hydrodynamicznych
dr ków sterowanych.

9.7. o yska cichobie ne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, uk ady
regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drga  oraz wyposa enie
zawieraj ce te o yska, specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych.

ML 10. "Samoloty", bezza ogowe jednostki lataj ce, silniki "samolotowe" i sprz t
"samolotowy", sprz t pokrewny i jego sk adniki, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celów wojskowych, zgodnie z
przedstawionym poni ej wykazem:

10.1. "Samoloty" bojowe i specjalnie do nich zaprojektowane komponenty;

10.2. Inne "samoloty" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
celów wojskowych, w cznie ze zwiadem, operacjami zaczepnymi,
szkoleniem wojskowym, transportem i desantem wojsk lub sprz tu
wojskowego, wsparciem logistycznym oraz specjalnie do nich
zaprojektowane cz ci;

10.3. Silniki "samolotowe" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
celów wojskowych i specjalnie do nich zaprojektowane cz ci;

10.4. Bezza ogowe jednostki lataj ce, specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane dla celów wojskowych i specjalnie zaprojektowane
zespo y do nich, jak nast puje;
10.4.1. Bezpilotowe statki powietrzne, w cznie ze zdalnie sterowanymi

jednostkami lataj cymi (RPV) oraz autonomicznymi,
programowanymi jednostkami lataj cymi;

10.4.2. Ich wyrzutnie i wyposa enie wsparcia naziemnego;
10.4.3. Zwi zany z tym odpowiedni sprz t dowodzenia i sterowania.

10.5. Sprz t lataj cy, w cznie ze sprz tem do tankowania w powietrzu,
sprz t specjalnie zaprojektowany do stosowania z "samolotami"



wymienionymi w podpunktach 10.1. lub 10.2. albo do silników
"samolotowych", wymienionych w podpunkcie 10.3., i specjalnie
zaprojektowane do tego elementy;

10.6. Urz dzenia i wyposa enie do uzupe niania pod ci nieniem paliwa w
powietrzu, sprz t specjalnie zaprojektowany do u atwiania operacji na
obszarach zamkni tych i sprz t naziemny, zaprojektowany specjalnie
dla "samolotów" wymienionych w podpunktach 10.1. lub 10.2. lub do
silników "samolotowych", wymienionych w podpunkcie 10.3.;

10.7. Hermetyczny sprz t do oddychania oraz skafandry wysoko ciowe
cz ciowo hermetyzowane do u ytku w "samolotach", skafandry
przeciwgrawitacyjne, wojskowe he my przeciwuderzeniowe i maski
ochronne, przetworniki ciek ego tlenu stosowane w "samolotach" lub
pociskach, urz dzenia do katapultowania i wystrzeliwania personelu z
"samolotu" w razie niebezpiecze stwa;

Uwaga: Punkt 10.7. obejmuje he my wyposa one w uk ady celownicze lub
rodki zabezpieczenia przed o lepianiem przez laser lub bro

j drow .

10.8. Spadochrony wojskowe zgodnie z przedstawionym poni ej wykazem:
10.8.1. Spadochrony do:

a. Punktowego zrzutu komandosów;
b. Desantu spadochronowego;

10.8.2. Spadochrony do zrzutów towarowych;
10.8.3. Paralotnie, spadochrony hamuj ce, spadochrony dryfuj ce dla

stabilizacji i kontroli wysoko ci cia  zrzucanych (np. przy
odzyskiwaniu kapsu , siedzeniach katapultowych, bombach);

10.8.4. Spadochrony dryfuj ce, wykorzystywane przy siedzeniach
katapultowych do otwierania i regulacji dzia ania spadochronów
ratowniczych;

10.8.5. Spadochrony do odzyskiwania pocisków kierowanych,
samolotów bezza ogowych lub pojazdów kosmicznych;

10.8.6. Spadochrony stosowane przy podchodzeniu do l dowania oraz
w celu zmniejszenia pr dko ci przy l dowaniu;

10.8.7. Inne spadochrony wojskowe.

10.9. Automatyczne systemy pilotuj ce dla adunków zrzucanych na
spadochronach; sprz t specjalnie zaprojektowany i zmodyfikowany dla
celów wojskowych do kontrolowanych skoków spadochronowych z
dowolnej wysoko ci, w cznie z aparatami tlenowymi.

Uwaga 1: Podpunkt 10.2. nie obejmuje "samolotów" lub wariantów takich
"samolotów", specjalnie zaprojektowanych dla celów wojskowych,
które:



a. Nie s  ju  konfigurowane dla celów wojskowych i nie s  wyposa one w
sprz t specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany dla celów
wojskowych; oraz

b. Zosta y dopuszczone do u ytku cywilnego przez w adze lotnictwa
cywilnego w kraju cz onkowskim.

Uwaga 2: Podpunkt 10.3. nie obejmuje:
a. Silników samolotowych zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla celów

wojskowych, które zosta y dopuszczone przez w adze lotnictwa cywilnego
pa stwa cz onkowskiego do u ytkowania w "samolotach cywilnych", lub
specjalnie zaprojektowanych dla nich elementów;

b. Silników t okowych o ruchu posuwisto-zwrotnym lub ich specjalnie
zaprojektowanych elementów.

Uwaga 3: Przewidziana podpunktami 10.2. i 10.3. kontrola specjalnie
zaprojektowanych zespo ów i sprz tu pokrewnego dla
niewojskowych "samolotów" lub silników lotniczych
zmodyfikowanych dla celów wojskowych ma zastosowanie tylko do
tych wojskowych zespo ów i sprz tu pokrewnego, jakie s
wymagane do zmodyfikowania dla celów wojskowych.

ML 11. Sprz t elektroniczny nieobj ty kontrol  w innych punktach niniejszej listy
uzbrojenia, specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych i jego
specjalnie zaprojektowane elementy.

Uwaga: Pozycja 11 obejmuje:
a. Sprz t przeciwdzia ania i antyprzeciwdzia ania elektronicznego (tj.

urz dzenia przeznaczone do wprowadzania obcych lub myl cych
sygna ów do odbiorników stacji radiolokacyjnych i systemów czno ci lub
w inny sposób utrudniaj ce odbiór, dzia anie lub zmniejszaj ce
efektywno  odbiorników elektronicznych przeciwnika wraz z urz dzeniami
przeciwdzia aj cymi temu), cznie z urz dzeniami zak ócaj cymi i
przeciwdzia aj cymi zak óceniom;

b. Lampy generacyjne o zmiennej cz stotliwo ci;
c. Systemy elektroniczne lub sprz t przeznaczony do obserwacji i

przeszukiwania widma elektromagnetycznego w celu wojskowego
rozpoznania lub w celu przeciwdzia ania takiej obserwacji i
przeszukiwaniu. Obejmuje to nas uchiwanie satelitów i monitorowanie
widma elektromagnetycznego satelitów i ich stacji naziemnych, z
wyj tkiem ich elementów maj cych podwójne zastosowanie;

d. Podwodne systemy przeciwdzia ania, w cznie z zak ócaj cymi
akustycznie i magnetycznie oraz pozoruj cymi, urz dzenia do
wprowadzania obcych lub myl cych sygna ów do odbiorników sonarów;

e. Sprz t do zabezpieczenia przetwarzania danych, sprz t do
zabezpieczania danych oraz sprz t do zabezpieczania linii transmisyjnych
i sygnalizacyjnych z wykorzystaniem procesu szyfrowania;



f. Sprz t do identyfikacji, rozpoznawania, adowania klucza oraz zarz dzanie
kluczem, sprz t do produkcji i dystrybucji;

g. Wojskowe satelity telekomunikacyjne i ich stacje naziemne, z wyj tkiem
ich elementów maj cych podwójne zastosowanie.

ML 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej wysokiej pr dko ci oraz
pokrewny sprz t, zgodnie z poni szym wykazem, oraz specjalnie
zaprojektowane ich elementy:

12.1. Systemy broni opartej na energii kinetycznej, specjalnie zaprojektowane
do niszczenia celu lub zmuszenia celu do porzucenia misji;

12.2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do testowania i oceny oraz modele
testowe, w cznie z instrumentami diagnostycznymi i celami,
przeznaczone do dynamicznego testowania pocisków i systemów broni
wykorzystuj cych energi  kinetyczn .

N.B.: Dla systemów broni wykorzystuj cych amunicj  podkalibrow  lub
dzia aj cych na zasadzie wy cznie chemicznego nap du i ich amunicji
patrz pozycje od 1 do 4.

Uwaga 1: Pozycja 12 obejmuje nast puj ce pozycje, o ile s  one specjalnie
zaprojektowane do u ytkowania w systemach broni opartych na energii
kinetycznej:

a. Systemy wyrzutni o zdolno ci przyspieszania mas wi kszych od 0,1 g
do pr dko ci przekraczaj cych 1,6 km/s przy strzelaniu pojedynczym i
seriami;

b. Sprz t do wytwarzania mocy pierwotnej, os ony elektrycznej,
przechowywania energii, zarz dzania energi  ciepln , przetwarzania
energii, prze czania i transportu paliwa oraz elektryczne interfejsy
pomi dzy zasilaniem, dzia em i elektrycznymi nap dami wie yczki;

c. Systemy wychwytywania celów, ledzenia drogi celu, kierowania
ogniem i oceny uszkodzenia celu;

d. Sprz t naprowadzaj cy, systemy nap du kierowania lub odchylania
(przyspieszanie poziome) dla pocisków.

Uwaga 2: Pozycja 12 obejmuje kontrol  systemy wykorzystuj ce dowolny z ni ej
wymienionych systemów nap du:

a. Elektromagnetyczny;
b. Elektrotermiczny;
c. Plazmowy;
d. Lekki gaz; lub
e. Chemiczny (gdy stosowany w po czeniu z dowolnym z wy ej

wymienionych systemów).

Uwaga 3: Pozycja 12 nie obejmuje kontrol  "technologii" indukcji magnetycznej
wykorzystanej dla ci g ego nap du urz dze  transportu cywilnego.



ML 13. Sprz t i konstrukcje opancerzone i ochronne oraz komponenty
wymienione poni ej:

13.1. P yty opancerzone:
1. Wyprodukowane wed ug norm wojskowych lub wojskowych

warunków technicznych; lub
2. Odpowiednie do zastosowa  wojskowych;

13.2. Konstrukcje z materia ów metalowych lub niemetalowych lub ich
kombinacji, specjalnie zaprojektowane do zapewnienia ochrony
balistycznej dla systemów wojskowych;

13.3. He my wojskowe;

13.4. Pancerze osobiste i kamizelki od amkoodporne wyprodukowane
zgodnie z normami wojskowymi i ich specjalnie zaprojektowane
komponenty.

Uwaga 1: Podpunkt 13.2. obejmuje materia y przeznaczone do tworzenia
wybuchowego opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów
wojskowych.

Uwaga 2: Podpunkt 13.3. nie obejmuje kontrol  konwencjonalnych he mów
stalowych niewyposa onych w adnego typu akcesoria, ani
niezmodyfikowanych czy zaprojektowanych do zamontowania takich
urz dze .

Uwaga 3: Podpunkt 13.4. nie obejmuje kontrol  indywidualnych rodków
ochrony osobistej oraz ich akcesoriów, gdy towarzysz  one ich
u ytkownikom.

ML 14. Sprz t specjalistyczny do szkolenia wojskowego lub dla symulacji
scenariuszy wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane elementy i
akcesoria dla takiego sprz tu.

Uwaga techniczna:
Okre lenie 'specjalistyczny sprz t dla szkolenia wojskowego' obejmuje
wojskowe wersje trena erów natarcia, trena erów do szkolenia kontrolerów
ruchu lotniczego, trena erów celów radiolokacyjnych, imitatorów celów
radiolokacyjnych, urz dze  treningowych dla dzia onowych, trena erów
zwalczania celów podwodnych, trena erów lotu ( cznie z wirówkami do
szkolenia pilotów lub astronautów), trena erów do szkolenia obs ugi stacji
radiolokacyjnych, trena erów lotów wg przyrz dów, trena erów do szkolenia
nawigatorów, trena erów do szkolenia obs ug wyrzutni rakietowych,
wyposa enia celów, samolotów zdalnie sterowanych, symulatorów uzbrojenia,
symulatorów "samolotów" bezza ogowych i ruchomych jednostek
szkoleniowych.



Uwaga: Pozycja 14 obejmuje generowanie obrazów i interakcyjne systemy
rodowiskowe dla symulatorów specjalnie zaprojektowanych lub

zmodyfikowanych dla celów wojskowych.

ML 15. Sprz t do zobrazowania lub przeciwdzia ania zgodnie z poni szym
wykazem, specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych, oraz jego
specjalnie zaprojektowane elementy i akcesoria:

15.1. Urz dzenia do rejestracji i obróbki obrazu;

15.2. Aparaty fotograficzne, sprz t fotograficzny i do obróbki filmów;

15.3. Sprz t wykorzystuj cy wzmacnianie obrazu;

15.4. Sprz t z wykorzystaniem zobrazowania termicznego w podczerwieni;

15.5. Sprz t do zobrazowania sygna ów czujników radarowych;

15.6. Sprz t przeciwdzia ania i przeciw-przeciwdzia ania w stosunku do
sprz tu wymienionego w podpunktach od 15.1. do 15.5.

Uwaga: Podpunkt 15.6. obejmuje sprz t zaprojektowany do
ograniczania dzia ania lub zmniejszania skuteczno ci
wojskowych systemów zobrazowania lub sprz t do
minimalizacji efektów takiego zmniejszania skuteczno ci.

Uwaga 1: Okre lenie 'specjalnie zaprojektowane elementy' obejmuje
nast puj ce pozycje, gdy s  one specjalnie zaprojektowane
dla celów wojskowych:

a. Lampy, przetworniki obrazu pracuj ce w podczerwieni;
b Lampy, wzmacniacze obrazu (inne ni  pierwszej generacji);
c. P ytki mikrokanalikowe;
d. Lampy do kamer telewizyjnych dla niskiego poziomu o wietlenia;
e. Matryce detektorowe (w cznie z uk adami elektronicznych po cze

wewn trznych i systemami odczytu);
f. Piroelektryczne lampy do kamer telewizyjnych;
g. Systemy ch odz ce do systemów zobrazowania;
h. Elektrycznie zwalniane migawki fotochromowe lub elektrooptyczne,

o czasie migawki mniejszym ni  100 µs, z wyj tkiem migawek
stanowi cych niezb dny element kamery du ej pr dko ci;

i. wiat owodowe inwertory obrazu;
j. Z o one fotokatody pó przewodnikowe.

Uwaga 2: Punkt 15. nie obejmuje kontrol  "lamp wzmacniaczy obrazu
pierwszej generacji" lub sprz tu specjalnie zaprojektowanego
do stosowania w nim "lamp wzmacniaczy obrazu pierwszej
generacji".



ML 16. Odkuwki, odlewy i inne pó fabrykaty, których wykorzystanie w produkcie
obj tym wykazem jest mo liwe do zidentyfikowania na podstawie sk adu
materia u, geometrii czy funkcji, a które zosta y specjalnie
zaprojektowane dla którychkolwiek z produktów wymienionych w
pozycjach 1 do 4, 6, 9, 10, 12 lub 19.

ML 17. Ró norodny sprz t, materia y i biblioteki, zgodnie z poni szym wykazem,
oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy sk adowe:

17.1. Niezale ne aparaty do nurkowania i p ywania pod wod , zgodnie z
poni szym wykazem:
17.1.1. Aparaty dzia aj ce w obiegu zamkni tym lub cz ciowo

zamkni tym (oddychanie powietrzem regenerowanym)
specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych (np. specjalnie
zaprojektowane w celu uzyskania w asno ci
antymagnetycznych);

17.1.2. Specjalnie zaprojektowane elementy do zastosowania przy
konwersji aparatu z obiegiem otwartym dla celów wojskowych;

17.1.3. Artyku y zaprojektowane wy cznie do wykorzystania z
niezale nym aparatem do nurkowania lub p ywania pod wod
dla celów wojskowych;

17.2. Sprz t budowlany specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych;

17.3. Osprz t, pow oki i techniki maskowania specjalnie zaprojektowane dla
celów wojskowych;

17.4. Polowy sprz t in ynieryjny specjalnie zaprojektowany dla celów
wojskowych w strefie dzia a  bojowych;

17.5. "Roboty", urz dzenia do sterowania "robotami" i "manipulatory",
posiadaj ce któr kolwiek z wymienionych poni ej cech:
17.5.1. Specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych;
17.5.2. Wykorzystuj ce rodki zabezpieczenia przewodów

hydraulicznych przed uszkodzeniem spowodowanym
czynnikami zewn trznymi, jak od amki balistyczne (np. poprzez
wykorzystanie przewodów samouszczelniaj cych si ) oraz
zaprojektowane do u ytkowania p ynów hydraulicznych o
punkcie zap onu powy ej 839°K (566°C); lub

17.5.3. Specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do pracy w
warunkach impulsów elektromagnetycznych (EMP);

17.6. Biblioteki (parametryczne techniczne bazy danych), specjalnie
zaprojektowane dla celów wojskowych ze sprz tem obj tym niniejsz
List ;

17.7. Sprz t do generowania energii j drowej lub sprz t nap dzaj cy,
w cznie z "reaktorami j drowymi", specjalnie zaprojektowany dla celów



wojskowych, i jego elementy specjalnie zaprojektowane lub
zmodyfikowane dla celów wojskowych;

17.8. Sprz t lub materia  pokryty lub poddany obróbce w celu zamaskowania,
specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych, nieuwzgl dniony w
innych pozycjach niniejszej Listy;

17.9. Symulatory specjalnie zaprojektowane dla wojskowych "reaktorów
j drowych".

17.10. Mobilne warsztaty remontowe specjalnie zaprojektowane do obs ugi
sprz tu wojskowego.

17.11. Generatory polowe specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
celów wojskowych; oraz

17.12. Kontenery specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celów
wojskowych.

17.13. Mosty specjalnie zaprojektowane do zastosowa  wojskowych.

Uwaga techniczna:
Dla celów pozycji 17 okre lenie 'biblioteka' (parametryczna techniczna baza
danych) oznacza zbiór informacji technicznych o charakterze wojskowym,
którego wykorzystanie mo e poprawi  wyniki osi gane przez wojskowe
systemy lub sprz t.

ML 18. Sprz t i "technologia" dla "produkcji" wyrobów wyszczególnionych w
niniejszej Li cie:

18.1. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprz t do "produkcji"
wyrobów obj tych niniejsz  List  i ich specjalnie zaprojektowanych
elementów;

18.2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia bada
rodowiskowych oraz ich specjalnie zaprojektowane wyposa enie do

celów certyfikacji, kwalifikacji lub badania produktów obj tych niniejsz
List ;

18.3. Specyficzna technologia produkcyjna, nawet je eli sprz t, w którym ta
"technologia" ma by  wykorzystywana, nie jest obj ty kontrol ;

18.4. "Technologia" specyficzna dla projektowania, monta u zespo ów, a
tak e dzia ania, konserwacji i napraw pe nych instalacji "produkcyjnych",
nawet je eli ich poszczególne sk adniki nie s  obj te kontrol .

Uwaga 1: Podpunkty 18.1. i 18.2. obejmuj  nast puj cy sprz t:
a Aparaty nitracyjne o dzia aniu ci g ym;



b. Aparaty wirówkowe do bada  lub sprz t charakteryzuj cy si  któr kolwiek
z wyszczególnionych poni ej cech:
1. Nap d silnikiem lub silnikami o ca kowitej mocy znamionowej

przekraczaj cej 298 kW (400 KM);
2. Zdolny do uniesienia adunku 113 kg lub wi cej; lub:
3. Zdolny do osi gania przyspieszenia wirowego 8 g lub wi kszego przy

adunku 91 kg lub wi kszym;
c. Prasy odwadniaj ce;
d. Prasy rubowe do wyciskania, specjalnie zaprojektowane lub

zmodyfikowane do wyciskania wojskowych rodków wybuchowych;
e Maszyny tn ce do przycinania nadwy ki rodków miotaj cych;
f. B bny do oczyszczarek o rednicy 1,85 m i wi ksze, o pojemno ci ponad

227 kg produktu;
g. Mieszalniki do rodków nap dowych w stanie sta ym;
h. Wykorzystuj ce energi  cieczy m yny do kruszenia lub mielenia

sk adników wojskowych rodków wybuchowych;
i. Sprz t potrzebny do zapewnienia sferycznego kszta tu i jednakowej

rednicy cz stek sproszkowanego metalu, wyszczególniony w podpunkcie
8.1.1;

j. Konwertery pr du konwekcyjnego do konwersji materia ów
wyszczególnionych w podpunkcie 8.1.6.

Uwaga techniczna:
Okre lenie "produkcja" w rozumieniu pozycji 18 obejmuje: projektowanie,
badanie, wytwarzanie, testowanie i kontrol .

Uwaga 2:
a. Okre lenie 'wyroby', o których mowa w poszczególnych pozycjach,

obejmuje:
1. Wyroby nieobj te kontrol , je eli wyst puj  w st eniach ni szych,

jak:
a. Hydrazyna (patrz podpunkt 8.1.18);
b. "Wojskowe rodki wybuchowe" (patrz pozycja 8);

2. Wyroby nieobj te kontrol , je eli nie spe niaj  warunków
dotycz cych parametrów technicznych,

3. Paliwa metaliczne i utleniacze osadzane w formie laminarnej z fazy
par (patrz pozycja 8.1.2);

b. Okre lenie 'wyroby', o których mowa w Li cie, nie obejmuje:
1. Pistoletów sygna owych (patrz podpunkt 2.2.);
2. Substancji wy czonych spod kontroli zgodnie z Uwag  3 do

pozycji 7;
3. Osobistych dozymetrów do monitorowania promieniowania (patrz

podpunkt 7.6.) oraz masek ochronnych, zabezpieczaj cych przed
niektórymi zagro eniami przemys owymi;

4. Acetylen, propan, ciek y tlen, dwufluoroamina (HNF2), dymi cy
kwas azotowy oraz sproszkowany azotan potasu (patrz Uwaga 5
do pozycji 8);



5. Silniki lotnicze wy czone spod kontroli zgodnie z pozycj  10;
6. Konwencjonalne he my stalowe niewyposa one w jakiekolwiek

akcesoria pomocnicze, ani niemodyfikowane czy projektowane do
wspó pracy z takimi akcesoriami (patrz Uwaga 2 do pozycji 13);

7. Sprz t wyposa ony w urz dzenia przemys owe, które nie s  obj te
kontrol , takie jak urz dzenia do powlekania niewyszczególnione
gdzie indziej oraz sprz t do wykonywania odlewów z tworzyw
sztucznych;

8. Muszkiety, strzelby i karabiny wyprodukowane przed 1938 rokiem,
repliki muszkietów, strzelb i karabinów wyprodukowanych przed
1890 r., rewolwery, pistolety i karabiny maszynowe
wyprodukowane przed 1890 r. i ich repliki; (Uwaga 2.b.8. pozycji
18 nie zezwala na eksport technologii lub wyposa enia
produkcyjnego dla niezabytkowej broni ma okalibrowej, nawet
je eli s  one wykorzystywane do produkcji replik zabytkowej broni
ma okalibrowej).

Uwaga 3: Podpunkt 18.4. nie obejmuje kontrol  "technologii" dla celów
cywilnych, takich jak technologie rolne, farmaceutyczne, medyczne,
weterynaryjne, rodowiskowe, utylizacja odpadów czy przemys u
spo ywczego (patrz Uwaga 5 do pozycji 7).

ML 19. Systemy broni dzia aj cej na zasadzie energii kierowanej (DEW),
pokrewny sprz t lub sprz t do przeciwdzia ania oraz modele testowe,
zgodnie z poni szym wykazem, oraz ich specjalnie zaprojektowane
elementy:

19.1. Systemy "laserowe" specjalnie zaprojektowane do niszczenia lub
zmuszenia celu do przerwania misji;

19.2. Systemy oparte na zasadzie wi zki cz stek, posiadaj ce zdolno
niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji;

19.3. Systemy o du ej mocy cz stotliwo ci radiowej (RF) posiadaj ce
zdolno  niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji;

19.4. Sprz t specjalnie zaprojektowany do wykrywania, identyfikacji lub
obrony przed systemami wymienionymi w podpunktach 19.1. do 19.3.;

19.5. Fizyczne modele testowe i odno ne wyniki testów dla systemów,
sprz tu i elementów podlegaj cych kontroli na podstawie pozycji 19.

Uwaga 1: Systemy energii kierowanej obj te kontrol  w pozycji 19 obejmuj
systemy, których mo liwo ci opieraj  si  na kontrolowanym
wykorzystaniu:
a. "Laserów" o mocy fali ci g ej lub impulsów wystarczaj cej do

wywo ania zniszcze  podobnych do wywo ywanych broni
konwencjonaln ;



b. Akceleratorów cz stek, emituj cych wi zk  cz stek
na adowanych lub neutralnych o niszcz cej mocy;

c. Nadajników radiowych o wysokiej mocy impulsów lub wysokiej
mocy redniej wi zki fal radiowych wytwarzaj cych pole o
nat eniu wystarczaj cym do unieszkodliwienia obwodów
elektrycznych odleg ego celu.

Uwaga 2: Pozycja 19 obejmuje nast puj ce wyroby w przypadkach, gdy s
one specjalnie zaprojektowane dla systemów energii kierowanej:
a. Urz dzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, przechowywania

energii, prze czania, przetwarzania mocy lub przechowywania i
dystrybucji paliwa;

b. Systemy przechwytywania celu i ledzenia jego drogi;
c. Systemy posiadaj ce zdolno  oceny stopnia uszkodzenia celu,

zniszczenia lub porzucenia misji;
d. Urz dzenia do kierowania wi zk , propagacj  lub do celowania;
e. Sprz t do szybkiego odwracania wi zki dla szybkich operacji

przy wi kszej liczbie celów;
f. Adaptacyjne koniugatory optyki i fazy;
g. Instalacje doprowadzania pr du dla wi zek ujemnych jonów

wodorowych;
h. Elementy akceleratorów maj cych zastosowanie w technikach

kosmicznych;
i. Aparatura do skupiania wi zki ujemnych jonów;
j. Sprz t do regulacji i odwracania wi zki jonowej wysokiej mocy;
k. Folie do neutralizacji wi zek ujemnych izotopów wodoru maj ce

zastosowanie w technikach kosmicznych.

ML 20. Sprz t kriogeniczny lub "nadprzewodz cy" zgodnie z poni szym
wykazem oraz specjalnie zaprojektowane jego elementy i akcesoria:

20.1. Sprz t specjalnie zaprojektowany lub skonfigurowany do zainstalowania
na pojazdach do wojskowych zastosowa  l dowych, lotniczych,
morskich czy kosmicznych, zdolny do dzia ania w czasie ruchu pojazdu i
wytwarzaj cy lub utrzymuj cy temperatury poni ej 103°K (-170°C);

Uwaga: Podpunkt 20.1. obejmuje ruchome systemy zawieraj ce lub
wykorzystuj ce akcesoria lub elementy wyprodukowane z
materia ów niemetalowych lub nieprzewodz cych elektrycznie,
takich jak tworzywa sztuczne czy materia y impregnowane ywicami
epoksydowymi.

20.2. Elektryczne urz dzenia "nadprzewodz ce" (maszyny wirnikowe i
transformatory) specjalnie zaprojektowane lub skonfigurowane do
zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowa  l dowych,
lotniczych, morskich czy kosmicznych, zdolne do dzia ania w ruchu.



Uwaga: Podpunkt 20.2. nie obejmuje hybrydowych, jednobiegunowych
pr dnic pr du sta ego, posiadaj cych normalne, jednobiegunowe
armatury metalowe, które wiruj  w polu magnetycznym
wytwarzanym przez uzwojenie nadprzewodz ce, pod warunkiem e
uzwojenie takie jest jedynym nadprzewodz cym elementem
pr dnicy.

ML 21. "Oprogramowanie" zgodnie z poni szym wykazem:

21.1. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
"rozwoju", "produkcji" lub "u ytkowania" sprz tu lub materia ów obj tych
kontrol  przez niniejsz  List ;

21.2. Specyficzne "oprogramowanie" zgodnie z niniejszym wykazem:
21.2.1. "Oprogramowanie" specjalnie zaprojektowane dla:

a. Modelowania, symulacji lub oceny wojskowych systemów
uzbrojenia;

b. "Rozwoju", monitorowania, konserwacji i modernizacji
"oprogramowania" wykorzystywanego w wojskowych
systemach broni;

c. Modelowania lub symulacji scenariuszy operacji
wojskowych, nieokre lonych w pozycji 14;

d. Zastosowania w dziedzinie Dowodzenia, czno ci,
Kierowania i Rozpoznania (C3I);

21.2.2. "Oprogramowanie" dla okre lania efektów dzia ania broni
konwencjonalnej, j drowej, chemicznej lub biologicznej.

ML 22. "Technologia" - zgodnie z Uwag  ogóln  do technologii przytoczon  na
pocz tku Listy - wszelka technologia s u ca do "rozwoju", "produkcji"
czy "u ytkowania" produktów umieszczonych na Li cie, inna ni
technologia okre lona w pozycjach 7 i 18.

ML 23. Nast puj ce towary paramilitarne i zwi zane z bezpiecze stwem:

Towary zbli one do sektora wojska/bezpiecze stwa (oprócz
wyszczególnionych w pozycjach 1 do 22)

23.1. Bro  palna g adkolufowa: bro  palna g adkolufowa o dzia aniu
pó automatycznym lub na zasadzie pompy oraz specjalnie
zaprojektowane elementy i akcesoria do niej.

Uwaga 1: Podpunkt 23.1. nie obejmuje broni zdolnej do oddania najwy ej
trzech strza ów przed powtórnym za adowaniem.

Uwaga 2: Podpunkt 23.1. nie obejmuje broni my liwskiej i sportowej, jak
okre lono w narodowych przepisach prawnych.

23.2. Pojazdy l dowe: pojazdy z nap dem na wszystkie ko a, zdolne do
poruszania si  po bezdro ach, które zosta y wyprodukowane z lub



wyposa one w materia y metaliczne lub niemetaliczne daj ce ochron
balistyczn .

Uwaga 1. W rozumieniu podpunktu 23.2. ochrona balistyczna obejmuje
ochron  wyszczególnion  w normie 0101.03 (z kwietnia 1987 r.)
typy IIIA-IV Narodowego Instytutu Sprawiedliwo ci (NIJ).

Uwaga 2: Podpunkt 23.2. nie obejmuje pojazdów do przewozu kosztowno ci i
pieni dzy.

23.3. Symulatory: symulatory specjalnie zaprojektowane lub przedstawiane
przez wytwórc  jako nadaj ce si  do szkolenia w wykorzystywaniu
dowolnego uzbrojenia lub broni palnej odpowiadaj cej warunkom
Wspólnej Listy i specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane elementy
i akcesoria do nich.

23.4. Inny sprz t:
23.4.1. Promy, tratwy, nieuj te w pozycji 9 i komponenty do nich,

specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do zastosowa
wojskowych.

23.4.2. Odkuwki, odlewy, pó produkty specjalnie zaprojektowane dla
broni wyszczególnionej w pozycjach 1 do 23.

23.4.3. Amunicja i naboje, w cznie z pociskami, i specjalnie
zaprojektowane komponenty do nich, dla 'towarów'
wyszczególnionych w pozycjach 1 do 23.

Uwaga 1: Podpunkt 23.1. nie obejmuje amunicji i nabojów, w cznie z pociskami,
przeznaczonych do broni my liwskiej i sportowej, jak okre lono w
narodowych przepisach prawnych.

ZA CZNIK Nr 2

LISTA IMPORTOWA
okre laj ca importowane uzbrojenie

Uwaga ogólna do technologii

Import technologii, która jest niezb dna do rozwoju, produkcji lub u ytkowania towarów
obj tych kontrol  na podstawie niniejszej Listy, podlega kontroli stosownie do
postanowie  dotycz cych odpowiednich hase  na tej Li cie. Technologia ta pozostaje
pod tak  sam  kontrol  nawet wtedy, gdy mo e by  stosowana do towarów tak
kontrol  nieobj tych.

Kontrol  importu nie obejmuje si  minimalnej technologii wymaganej do instalacji,
dzia ania, utrzymania (sprawdzania) i naprawy towarów nieobj tych kontrol  lub takich,
które uzyska y odr bnie zgod  na import.



Kontrola nie ma zastosowania do technologii b d cej w asno ci  publiczn , do
podstawowych bada  naukowych oraz do minimum informacji koniecznych przy
wnioskach (zg oszeniach) patentowych.

ML 1. Uzbrojenie i bro  automatyczna kaliber 12,7 mm (kaliber 0,50 cala) lub
mniejszy i wyposa enie oraz specjalnie zaprojektowane do nich zespo y.

adne

ML 2. Uzbrojenie lub bro  o kalibrze wi kszym od 12,7 mm (kaliber 0,50 cala),
miotacze i wyposa enie oraz specjalnie do nich zaprojektowane zespo y.

adne

ML 3. Amunicja i specjalnie zaprojektowane jej elementy przewidziane dla
uzbrojenia uj tego w pozycjach: 1, 2 lub 12.

adne

ML 4. Bomby, torpedy, rakiety, pociski i zwi zane z tym wyposa enie i akcesoria,
specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych, oraz ich specjalnie
zaprojektowane elementy.

adne

ML 5. Sprz t kierowania ogniem, odpowiedni sprz t ostrzegawczy i alarmuj cy
oraz odpowiednie systemy i sprz t przeciwdzia ania, specjalnie
zaprojektowany dla celów wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane
jego komponenty lub wyposa enie.

adne

ML 6. Pojazdy naziemne i ich elementy specjalnie zaprojektowane i
zmodyfikowane dla celów wojskowych.

adne

ML 7. rodki toksykologiczne, "gazy zawi ce", odpowiedni sprz t, sk adniki,
materia y i technologia zgodnie z poni szym wykazem:

Uwaga: Numery CAS zosta y podane przyk adowo. Nie obejmuj  one
wszystkich rodków chemicznych czy mieszanin wymienionych w
pozycji 7.

7.1. rodki biologiczne i materia y radioaktywne przystosowane do stosowania
w warunkach wojennych w celu powodowania ofiar w ludziach i
zwierz tach, niszczenia sprz tu lub niszczenia plonów lub rodowiska
naturalnego oraz bojowe rodki toksyczne (BST);



7.2. Prekursory dwusk adnikowe BST i prekursory kluczowe zgodnie z
poni szym wykazem:
7.2.1. Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)

fosfonowe, takie jak: DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-
3);

7.2.2. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo
(H lub a cuch w gla od C1 do C10, w cznie z cykloalkilem) O-[2-
dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo)amino]etylu i
odpowiadaj ce im alkilowane lub protonowane sole, takie jak: QL:
metylofosfinian O-etylo-O-(2-diizopropyloamino) etylu (CAS 57856-
11-8);

7.2.3. Chlorosarin: metylochlorofosfonian izopropylu (CAS 1445-76-7);
7.2.4. Chlorosoman: metylochlorofosfonian 2,2-dime-tylobutan-3-ylu

(CAS 7040-57-5);
7.3. Gazy zawi ce oraz rodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania

t umu w czasie rozruchów, w cznie z takimi, jak:
7.3.1. Cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-79-8);
7.3.2. O-chlorobenzylidenomalanodinitryl (O-chlorobenzalmalononitryl)

(CS) (CAS 2698-41-1);
7.3.3. Chlorek fenylacylu ( -chloroacetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);
7.3.4. Dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

7.4. Sprz t specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do
rozprzestrzeniania materia ów lub rodków wymienionych w podpunkcie
7.1. i specjalnie zaprojektowane komponenty do niego;

7.5. Specjalnie zaprojektowany sprz t do ochrony przed materia ami obj tymi
punktem 7.1. i specjalnie zaprojektowane komponenty do niego;

Uwaga: Podpunkt 7.5. obejmuje odzie  ochronn .

Sprz t specjalnie zaprojektowany do wykrywania i identyfikacji materia ów
wymienionych w podpunkcie 7.1. i specjalnie zaprojektowane
komponenty do niego;

Uwaga: Podpunkt 7.6. nie obejmuje dozymetrów osobistych s u cych
do pomiarów napromieniowania.

7.7. Biopolimery specjalnie zaprojektowane lub przetworzone w celu
wykrywania lub identyfikacji BST wymienionych w podpunkcie 7.1. oraz
kultur specjalnych komórek wykorzystywanych do ich produkcji;

7.8. Biokatalizatory do dekontaminacji lub degradacji BST i ich systemów
biologicznych zgodnie z przedstawionym poni ej wykazem:
7.8.1. Biokatalizatory specjalnie zaprojektowane dla dekontaminacji lub

degradacji BST wymienionych w podpunkcie 7.1., pochodz cych z
ukierunkowanej selekcji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej
systemów biologicznych;

7.8.2. Systemy biologiczne wed ug nast puj cego wykazu: "wektory
ekspresji", wirusy lub kultury komórkowe zawieraj ce informacj



genetyczn  typow  dla produkcji "biokatalizatorów" wymienionych
w podpunkcie 7.h.1.;

7.9. Technologia zgodnie z nast puj c  definicj :
7.9.1. "Technologia" dla "rozwoju", "produkcji" lub "u ytkowania" rodków

toksykologicznych, odpowiedni sprz t lub komponenty wymienione
w podpunktach od 7.1. do 7.6.;

7.9.2. "Technologia" dla "rozwoju", "produkcji" lub "u ytkowania"
"biopolimerów" lub kultur specjalnych komórek wymienionych w
podpunkcie 7.7.;

7.9.3. "Technologia" dotycz ca wy cznie wprowadzenia
"biokatalizatorów" wymienionych w podpunkcie 7.8.1. do
wojskowych substancji no nych lub materia u wojskowego.

Uwaga 1: Podpunkt 7.1. obejmuje nast puj ce pozycje:
a. Bojowe rodki parali uj ce:

1. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fluorofosfoniany
alkilu (równe lub mniej od C10, w cznie z cykloalkilem), takie jak
np.:
Sarin (GB): metylofluorofosfonian izopropylu (CAS 107-44-8);

oraz
Soman (GD): metylofluorofosfonian 2,2-dimetylobutan-3-ylu (CAS
96-64-0);

2. [N,N-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-
)amido]cyjanofosforany O-alkilu (równe lub mniej ni  C10,
w cznie z cykloalkilem), takie jak np.:
Tabun(GA): (N,N-dimetyloamido)cyjano-fosforan O-etylu (CAS
77-81-6);

3. Alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) tiofosfoniany O-
alkilo (H lub równe lub mniej ni  C10, w cznie z cykloalkilem)-S-
[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) amino]etylu) i
odpowiadaj ce im alkilawane lub protonowane sole, takie jak np.:

VX: metylotiofosfonian O-etylo-S-(2-diizopropyloamino)etylu
(CAS 50782-69-9);

b. Bojowe rodki parz ce:
1. Iperyty siarkowe, takie jak:

Sulfid 2-chloroetylowo-chlorometylowy
(CAS 2625-76-5);
Iperyt siarkowy: sulfid bis(2-chloroetylowy)
(CAS 505-60-2);
Bis(2-chloroetylotio)metan
(CAS 63869-13-6);
Seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloroetylotio)etan
(CAS 3563-36-8);
1,3-bis(2-chloroetylotio)propan
(CAS 63905-10-2);
1,4-bis (2-chloroetylotio)-n-butan;
1,5-bis(2-chloroetylotio)-n-pentan;



Eter bis(2-chloroetylotiometylowy);
Iperyt tlenowy: eter bis(2-chloroetylotio-etylowy) (CAS 63918-89-
8);

2. Luizyty, takie jak:
(2-chlorowinylo)dichloroarsyna
(CAS 541-25-3);
tris(2-chlorowinylo)arsyna
(CAS 40334-70-1);
bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna
(CAS 40334-69-8);

3. Iperyty azotowe, takie jak:
HN1: bis(2-chloroetylo)etyloamina
(CAS 538-07-8);
HN2: bis(2-chloroetylo)metyloamina
(CAS 51-75-2);
HN3: tris(2-chloroetylo)amina
(CAS 555-77-1);

c. Bojowe rodki obezw adniaj ce, takie jak:
BZ: benzilan chinuklidyn-3-ylu
(CAS 6581-06-2);

d. Defolianty, takie jak:
1. 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF);
2. kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem 2,4-

dichlorofenoksyoctowym (Agent Orange).

Uwaga 2: Podpunkt 7.5. obejmuje urz dzenia klimatyzacyjne specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane do filtrowania w warunkach
ska enia j drowego, biologicznego lub chemicznego.

Uwaga 3: Podpunkty 7.1. i 7.3. nie obejmuj :
a. chlorocyjanu;
b. cyjanowodoru;
c. chloru;
d. dichlorku karbonylu (fosgenu);
e. difosgenu (chloromrówczanu trichlorometylu);
f. bromooctanu etylu;
g. bromku ksylilu;
h. bromku benzylu;
i. jodku benzylu;
j. bromoacetonu;
k. bromku cyjanu;
l. bromometyloetyloketonu;
m. chloroacetonu;
n. jodooctanu etylu;
o. jodoacetonu;
p. chloropikryny.



Uwaga 4: "Technologia", kultury komórkowe i systemy biologiczne wymienione
w podpunktach 7.7., 7.8.2. i 7.9.3. nie obejmuj  technologii, komórek i
systemów biologicznych dla celów cywilnych, takich jak rolne,
farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, rodowiskowe,
zwi zanych z gospodark  odpadami czy przemys em ywno ciowym;

Uwaga 5: Podpunkt 7.3. nie obejmuje gazów zawi cych czy rodków
stosowanych do zwalczania rozruchów, pakowanych indywidualnie
do celów obrony osobistej;

Uwaga 6: Podpunkty 7.4., 7.5. i 7.6. obejmuj  sprz t specjalnie zaprojektowany
lub zmodyfikowany dla celów wojskowych.

ML 8. "Wojskowe rodki wybuchowe" i paliwa, w cznie z adunkami
miotaj cymi i substancjami z nimi zwi zanymi.

adne

ML 9. Wojenne jednostki p ywaj ce, specjalny sprz t morski i wyposa enie oraz
jego elementy specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych.

adne

ML 10. "Samoloty", bezza ogowe jednostki lataj ce, silniki "samolotowe" i sprz t
"samolotowy", sprz t pokrewny i jego sk adniki, specjalnie
zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celów wojskowych.

adne

ML 11. Sprz t elektroniczny nieobj ty kontrol  w innych punktach niniejszej listy
uzbrojenia, specjalnie zaprojektowany dla celów wojskowych i jego
specjalnie zaprojektowane elementy.

adne

ML 12. Systemy broni opartej na energii kinetycznej wysokiej pr dko ci oraz
pokrewny sprz t oraz specjalnie zaprojektowane ich elementy.

adne

ML 13. Sprz t i konstrukcje opancerzone i ochronne oraz komponenty.

adne

ML 14. Sprz t specjalistyczny do szkolenia wojskowego lub dla symulacji
scenariuszy wojskowych oraz specjalnie zaprojektowane elementy i
akcesoria dla takiego sprz tu.

adne



ML 15. Sprz t do zobrazowania lub przeciwdzia ania, specjalnie zaprojektowany
dla celów wojskowych, oraz jego specjalnie zaprojektowane elementy i
akcesoria.

adne

ML 16. Odkuwki, odlewy i inne pó fabrykaty, których wykorzystanie w produkcie
obj tym wykazem jest mo liwe do zidentyfikowania na podstawie sk adu
materia u, geometrii czy funkcji, a które zosta y specjalnie
zaprojektowane dla którychkolwiek z produktów wymienionych w
pozycjach 1 do 4, 6, 9, 10, 12 lub 19.

adne

ML 17. Ró norodny sprz t, materia y i biblioteki oraz ich specjalnie
zaprojektowane elementy sk adowe.

adne

ML 18. Sprz t i "technologia" dla "produkcji" wyrobów wyszczególnionych na
niniejszej Li cie:
18.1. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprz t dla "produkcji"

wyrobów obj tych niniejsz  List  i ich specjalnie zaprojektowanych
elementów;

18.2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia bada
rodowiskowych oraz ich specjalnie zaprojektowane wyposa enie do

celów certyfikacji, kwalifikacji lub badania produktów obj tych niniejsz
List ;

18.3. Specyficzna technologia produkcyjna, nawet je eli sprz t, w którym ta
"technologia" ma by  wykorzystywana, nie jest obj ty kontrol .

18.4. "Technologia" specyficzna dla projektowania, monta u zespo ów, a
tak e dzia ania, konserwacji i napraw pe nych instalacji "produkcyjnych",
nawet je eli ich poszczególne sk adniki nie s  obj te kontrol .

Uwaga 3: Podpunkt 18.4. nie obejmuje kontrol  "technologii" dla celów
cywilnych, takich jak technologie rolne, farmaceutyczne, medyczne,
weterynaryjne, rodowiskowe, utylizacja odpadów czy przemys u
spo ywczego (patrz Uwaga 5 do pozycji 7).

ML 19. Systemy broni dzia aj cej na zasadzie energii kierowanej (DEW),
pokrewny sprz t lub sprz t do przeciwdzia ania oraz modele testowe,
oraz ich specjalnie zaprojektowane elementy.

adne

ML 20. Sprz t kriogeniczny lub "nadprzewodz cy" oraz specjalnie
zaprojektowane jego elementy i akcesoria:



adne

ML 21. "Oprogramowanie".

adne

ML 22. "Technologia" - zgodnie z Uwag  ogóln  do technologii przytoczon  na
pocz tku Listy - wszelka technologia s u ca do "rozwoju", "produkcji"
czy "u ytkowania" produktów umieszczonych na Li cie, inna ni
technologia okre lona w pozycjach 7 i 18.

adne

ML 23. Towary paramilitarne i zwi zane z bezpiecze stwem.

adne

DEFINICJE TERMINÓW U YWANYCH W WYKAZACH 

W nawiasach, przy poj ciach zdefiniowanych, umieszczono odsy acze (nry
kategorii) wskazuj ce, gdzie u ywa si  danych poj .

1. "Adaptacyjny dynamiczny wybór trasy" (5)
Automatyczna zmiana trasy w ruchu na podstawie odbieranych i analizowanych
informacji o bie cych warunkach w sieci.

N.B.: Nie dotyczy to przypadków decyzji o zmianie trasy podejmowanych na
podstawie okre lonych wcze niej informacji.

2. "Algorytm asymetryczny" (5)
Znaczy algorytm kryptograficzny stosuj cy ró ne, zwi zane matematycznie, klucze
do szyfrowania i deszyfrowania.

N.B.: Powszechnym zastosowaniem "algorytmu asymetrycznego" jest
zarz dzanie kluczami.

3. "Algorytm symetryczny" (5)
Znaczy algorytm kryptograficzny stosuj cy identyczne klucze do szyfrowania i
deszyfrowania.

N.B.: Powszechnym zastosowaniem "algorytmu symetrycznego" jest utajnianie
danych.

4. "Analizatory sygna ów" (3)
Urz dzenia do pomiaru i pokazywania podstawowych parametrów sygna ów o
jednej cz stotliwo ci, b d cych sk adowymi sygna ów wielocz stotliwo ciowych.

5. "Analizatory sygna ów dynamicznych" (3)



"Analizatory sygna ów", w których zastosowano techniki cyfrowego próbkowania i
przekszta cania w celu utworzenia obrazu widma Fouriera danej postaci fali,
w cznie z informacjami o jej amplitudzie i fazie.

N.B.: Patrz tak e "Analizatory sygna ów"

6. "Asynchroniczny tryb przesy ania (ATM)" (5)
Tryb przesy ania polegaj cy na tym, e informacja jest organizowana w
komórkach; asynchroniczno  nale y rozumie  w tym sensie, e rekurencja
komórek zale y od wymaganej lub chwilowej szybko ci transmisji bitów. (Zalecenia
CCITT L. 113).

7. "ATM" (5) - patrz "Asynchroniczny tryb przesy ania"

8. "Atomizacja gazowa" (1)
Proces rozpylania strumienia roztopionego stopu metalowego na kropelki o
rednicy 500 mikrometrów lub mniejszej za pomoc  strumienia gazu o wysokim

ci nieniu.

9. "Atomizacja pró niowa" (1)
Proces rozpylania strumienia roztopionego stopu metalowego na kropelki o
rednicy 500 mikrometrów lub mniejszej poprzez szybkie uwolnienie

rozpuszczonego gazu w warunkach podci nienia.

10. "Atomizacja rotacyjna" (1)
Proces rozpylania strumienia lub jeziorka roztopionego stopu metalowego na
kropelki o rednicy 500 mikrometrów lub mniejszej za pomoc  si y od rodkowej.

11. "Automatyczne ledzenie celu" (6)
Technika przetwarzania, umo liwiaj ca automatyczne okre lanie i podawanie
ekstrapolowanej warto ci najbardziej prawdopodobnego po o enia celu w czasie
rzeczywistym.

12. "Bicie promieniowe" (odchylenie od w a ciwego ruchu) (2)
Promieniowe przemieszczenie g ównego wrzeciona w ci gu jednego obrotu,
mierzone w p aszczy nie prostopad ej do osi wrzeciona w punkcie znajduj cym si
na zewn trznej lub wewn trznej badanej powierzchni obrotowej. (Patrz: ISO 230
cz  1-1986, paragraf 5.61).

13. "Bicie osiowe" (przesuni cie osiowe) (2)
Przemieszczenie osiowe wrzeciona g ównego podczas jednego obrotu, mierzone
w p aszczy nie prostopad ej do czo a wrzeciona, w punkcie s siaduj cym z
obwodem czo a wrzeciona (Patrz: ISO 230 Cz  1-1986, paragraf 5.63).

14. "Bezpo rednie wyt aczanie hydrauliczne" (2)
Technika odkszta cania, w której stosowana jest nape niona p ynem odkszta calna
poduszka, dzia aj ca bezpo rednio na powierzchni  obrabianego przedmiotu.



15. "B d ce w asno ci  publiczn " (UOdT UdTJ UOdO)
W odniesieniu do niniejszego dokumentu oznacza "technologi " lub
"oprogramowanie" dost pne bez adnych ogranicze  co do ich dalszego
rozpowszechniania.
(Ograniczenia wynikaj ce z praw autorskich nie eliminuj  uznania "technologii" lub
"oprogramowania" za "b d ce w asno ci  publiczn ").

16. "Biokatalizatory" (ML7)
Enzymy lub inne zwi zki biologiczne, które przy czaj  si  do chemicznych
rodków bojowych i przyspieszaj  ich degradacj .

N.B.: 'Enzymy': "biokatalizatory" dla specyficznych reakcji chemicznych lub
biochemicznych.

17. "Biopolimery" (ML7)
Biologiczne makrocz steczki wed ug nast puj cego wykazu:
a. Enzymy;
b. Przeciwcia a monoklonalne, poliklonalne i antyidiotypowe;
c. Specjalnie zaprojektowane i przetworzone receptory;

N.B.1: 'Enzymy': "biokatalizatory" dla specyficznych reakcji chemicznych i
biochemicznych;

N.B.2: 'Antyidiotypowe przeciwcia a': przeciwcia a, które przy czaj  si  do
specyficznego antygenu, cz c inne przeciwcia a ze sob ;

N.B.3: "Przeciwcia a monoklonalne": Bia ka przy czaj ce si  do jednej strony
antygenu i produkowane przez jeden klon komórek;

N.B.4: "Przeciwcia a poliklonalne": Mieszanina bia ek przy czaj cych si  do
specyficznego antygenu, produkowanych przez wi cej ni  jeden klon
komórek;

N.B.5: "Receptory": Biologiczne struktury makromolekularne zdolne do
czenia ligandów i przez to wp ywania na funkcje fizjologiczne.

18. "Ca kowicie autonomiczny system cyfrowego sterowania silnikami"
("FADEC") (7, 9)
Elektroniczny system sterowania turbin  gazow  lub silnikami o z o onym cyklu,
wykorzystuj cy komputer cyfrowy do kontroli parametrów niezb dnych do regulacji
si y ci gu silnika lub mocy wyj ciowej na wale w ca ym zakresie pracy silnika, od
pocz tku dozowania do odci cia dop ywu paliwa.

19. "Ca kowita g sto  pr du" (3)
Ca kowita liczba amperozwojów w cewce (tj. suma liczby zwojów pomno ona
przez maksymalne nat enie pr du przenoszone przez ka dy zwój) podzielona
przez ca kowity przekrój poprzeczny cewki (sk adaj cej si  z w ókienek
nadprzewodz cych, matrycy metalowej, w której osadzone s  w ókienka
nadprzewodz ce, materia u stanowi cego obudow , kana ów ch odz cych itp.).

20. "Ca kowita szybko  transmisji cyfrowej" (5)



Liczba bitów, w cznie z bitami kodowymi linii, bitami nieinformacyjnymi i
podobnymi, przep ywaj cych w jednostce czasu pomi dzy odpowiednimi
urz dzeniami w cyfrowym systemie transmisji.

N.B.: Patrz tak e "szybko  przesy ania danych cyfrowych".

21. "CE" - patrz "Element obliczeniowy".

22. "Chwilowa szeroko  pasma" (3, 5, 7)
Szeroko  pasma, w którym moc wyj ciowa pozostaje na sta ym poziomie z
dok adno ci  do 3 dB bez regulacji innych parametrów roboczych.

23. "CTP" - patrz "Teoretyczna moc kombinowana".

24. "Cyrkulacyjne uk ady równowa enia momentu lub cyrkulacyjne uk ady
sterowania kierunkiem" (7)
Uk ady, w których przep yw powietrza wokó  powierzchni aerodynamicznych jest
wykorzystywany do zwi kszenia powstaj cych na nich si  albo do kierowania nimi.

25. "Czas prze czania cz stotliwo ci" (3, 5)
Maksymalny czas (tj. opó nienie), jakiego potrzebuje sygna  przy prze czaniu si
z jednej wybranej cz stotliwo ci wyj ciowej na inn , eby osi gn :
a. Cz stotliwo  ró ni c  si  o 100 Hz od cz stotliwo ci ko cowej; lub
b. Poziom wyj ciowy ró ni cy si  o 1 dB od ko cowego poziomu wyj ciowego.

26. "Czas trwania impulsu" (6)
Czas trwania impulsu "lasera" mierzony na poziomie po owy nat enia pe nej
szeroko ci (FWHI).

27. "Czas ustalania" (3)
Podczas prze czania przetwornika z jednego poziomu na drugi czas potrzebny do
otrzymania na wyj ciu warto ci ró ni cej si  o po ow  bitu od warto ci ko cowej.

28. "Dok adno " (2, 6)
Zazwyczaj okre lana w kategoriach niedok adno ci; Jest to maksymalne
odchylenie, dodatnie albo ujemne, danej warto ci od uznanej normy lub warto ci
prawdziwej.

29. "Element obliczeniowy" ("CE") (4)
Najmniejsza jednostka obliczeniowa, której dzia anie daje wynik arytmetyczny lub
logiczny.

30. "Element o podstawowym znaczeniu" (4)
Dany element jest "elementem o podstawowym znaczeniu", je eli warto  jego
wymiany stanowi ponad 35% ca kowitej warto ci systemu, w którego sk ad
wchodzi. Warto  elementu jest cen  p acon  za element przez producenta
systemu lub przez firm  montuj c  system. Warto  ca kowita jest zwyk  cen



sprzeda y osobom postronnym w miejscu produkcji lub w miejscu
przygotowywania wysy ek towarów.

31. "FADEC" - patrz "Ca kowicie autonomiczne systemy cyfrowego sterowania
silnikami".

32. "Formowanie ekstrakcyjne z fazy stopionej" (1)
Technika "gwa townego krzepni cia" i ekstrahowania wyrobu stopowego
podobnego do ta my, polegaj ca na wk adaniu krótkiego segmentu wiruj cego
och odzonego bloku do wanny roztopionego stopu metalowego.

N.B.: "Gwa towne krzepni cie": krzepni cie roztopionego materia u podczas
ch odzenia z szybko ci  powy ej 1.000 K/s.

33. "Formowanie rotacyjne z fazy stopionej" (1)
Technika "gwa townego krzepni cia" polegaj ca na uderzaniu strumienia
roztopionego metalu o wiruj cy och odzony blok, wskutek czego powstaje wyrób w
postaci p atków, wst gi lub pr cików.

N.B.: "Gwa towne krzepni cie": krzepni cie roztopionego materia u podczas
ch odzenia z szybko ci  powy ej 1.000 K/s.

34. "Formowanie w stanie nadplastycznym" (1, 2)
Technika odkszta cania termicznego metali, których wyd u enie ca kowite,
mierzone w temperaturze pokojowej tradycyjnymi technikami badania
wytrzyma o ci na rozci ganie, w normalnych warunkach, jest bardzo ma e (poni ej
20%); jej celem jest co najmniej dwukrotne powi kszenie wyd u e  podczas
obróbki.

35. "Gazy zawi ce" (ML7)
Gazy o tymczasowym dzia aniu dra ni cym lub obezw adniaj cym, które jednak
znika kilka minut po usuni ciu przyczyny.

36. "Globalny czas oczekiwania na przerwanie" (4)
Czas potrzebny systemowi komputerowemu na rozpoznanie przerwania w
przypadku jego nadej cia, obs ug  przerwania i realizacj  odpowiedniego
prze czenia kontekstowego na alternatywne zadanie rezyduj ce w pami ci i
oczekuj ce na przerwanie.

37. "Gram efektywny" (0, 1)
"Gram efektywny" "specjalnego materia u rozszczepialnego" oznacza:
(a) dla izotopów plutonu i uranu-233 - mas  izotopu w gramach;
(b) dla uranu wzbogaconego do poziomu 1% lub wi cej izotopu uranu-235 -

mas  pierwiastka w gramach pomno on  przez kwadrat jego wzbogacenia
wyra onego w postaci u amka dziesi tnego udzia u wagowego izotopu U-
235;

(c) dla uranu wzbogaconego w izotop uranu-235 do poziomu poni ej 1 procenta
- mas  pierwiastka w gramach pomno on  przez 0,0001;



38. "Hybrydowy uk ad scalony" (3)
Dowolna kombinacja uk adu(ów) scalonego(nych) lub uk adu scalonego z
"elementami uk adu" albo "sk adnikami dyskretnymi" po czonymi ze sob  w celu
realizacji okre lonej(nych) funkcji, maj ca wszystkie wymienione poni ej cechy:
a. Posiada co najmniej jedno urz dzenie nieobudowane;
b. Zastosowano w niej typowe metody czenia stosowane podczas produkcji

uk adów scalonych;
c. Mo na j  wymienia  tylko w ca o ci; oraz
d. W normalnych warunkach nie mo na jej rozmontowa  na elementy sk adowe.

N.B.1: "Element uk adu": pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz
uk adu elektronicznego, na przyk ad jedna dioda, jeden tranzystor,
jeden rezystor, jeden kondensator itp.

N.B.2: "Sk adnik dyskretny": "element uk adu" w oddzielnej obudowie z
w asnymi ko cówkami wyj ciowymi.

39. "Immunotoksyna" (1)
Koniugat przeciwcia a monoklonalnego i toksyny lub "podjednostki toksyny", który
wp ywa selektywnie na komórki chorobowo zmienione.

40. "Instalacje do naprowadzania" (7)
Systemy scalaj ce proces pomiaru i obliczania po o enia pojazdu i jego pr dko ci
(tj. nawigacj ) z obliczeniami i wysy aniem polece  do systemów sterowania lotem
pojazdu w celu skorygowania jego toru lotu.

41. "Instalacje produkcyjne" (9)
Oznacza sprz t i specjalnie do niego opracowane oprogramowanie, scalone w
instalacje w celu "rozwoju" jednej lub wi cej faz "produkcji".

42. "Inteligentna karta osobista" (5)
"Karta inteligentna" zaopatrzona w mikrouk ad, zaprogramowana do konkretnego
zastosowania, bez mo liwo ci przeprogramowania przez u ytkownika do
jakichkolwiek innych zastosowa .

43. "Izolacja" (9)
Poj cie stosowane do podzespo ów silnika rakietowego, tj. os ony, dyszy, wlotów,
zamkni  os on, obejmuj ce utrwalone lub pó utrwalone maty kauczukowe
zawieraj ce materia  ogniotrwa y lub izolacyjny. Mo na j  równie  stosowa  na
klatki lub klapy odpr aj ce.

44. "Izolowane ywe kultury" (1)
ywe kultury w postaci u pionej albo suchych preparatów.

45. "Izostatyczne zag szczanie na gor co" (2)
Technika ci nieniowania odlewu w temperaturach powy ej 375 K (102°C) w
zamkni tej formie za pomoc  ró nych czynników (gaz, ciecz, cz stki sta e itp.),
której celem jest wytworzenie jednakowej si y we wszystkich kierunkach w celu
zmniejszenia albo eliminacji jam wewn trznych w odlewie.



46. "Kable" (1)
Wi zki "w ókien elementarnych", zazwyczaj w przybli eniu równoleg e.

47. "Klasy kosmicznej" (3, 6)
Odnosi si  do produktów projektowanych, wytwarzanych i testowanych w taki
sposób, eby spe nia y specjalne wymagania elektryczne, mechaniczne lub
rodowiskowe, zwi zane z ich stosowaniem podczas wystrzeliwania i

wykorzystywania satelitów lub urz dze  lataj cych na du ych wysoko ciach, od
100 km wzwy .

48. "Kod wynikowy" (9)
Sprz towo wykonywalna posta  dogodnego wyra enia jednego lub wi cej
procesów ("kod ród owy" albo j zyk ród owy), które zosta y przetworzone przez
system programowania.

49. "Kod ród owy (albo j zyk ród owy)" (4, 5, 6, 7, 9)
Wygodny sposób wyra enia jednego lub kilku procesów, który mo e by
przekszta cony przez system programowania w posta  daj c  si  wykona  na
urz dzeniu ("kod wynikowy" lub j zyk wynikowy).

50. "Kompleksowe sterowanie lotem" (7)
Automatyczne sterowanie zmiennymi stanu "samolotu" i toru lotu dla zrealizowania
zadania bojowego odpowiednio do zmian w czasie rzeczywistym danych
dotycz cych celu, niebezpiecze stwa lub innego "samolotu".

51. "Kompresja impulsów" (6)
Kodowanie i przetwarzanie d ugiego impulsowego sygna u radarowego na krótki,
przy zachowaniu korzy ci wynikaj cych z wysokiej energii impulsu.

52. "Komputer cyfrowy" (4, 5)
Urz dzenie mog ce, na postaci jednej albo kilku zmiennych dyskretnych,
wykonywa  wszystkie poni sze funkcje:
a. Przyjmowanie danych;
b. Zapami tywanie danych albo instrukcji na trwa ych lub nietrwa ych (zapis

wymazywalny) urz dzeniach pami ciowych;
c. Przetwarzanie danych za pomoc  zapami tanej sekwencji instrukcji, które

mo na modyfikowa ; oraz
d. Wyprowadzanie danych na wyj cie.

N.B.: Modyfikacje zapami tanej sekwencji instrukcji dotycz  wymiany
trwa ych urz dze  pami ciowych, ale nie fizycznych zmian przewodów
lub po cze .

53. "Komputer hybrydowy" (4)
Urz dzenie o nast puj cych jednoczesnych mo liwo ciach:
a. Przyjmuje dane;
b. Przetwarza dane zarówno w postaci analogowej, jak i cyfrowej; oraz
c. Wyprowadza dane wyj ciowe.



54. "Komputer neuronowy" (4)
Urz dzenie obliczeniowe przeznaczone albo zmodyfikowane z przeznaczeniem do
na ladowania dzia alno ci neuronu lub zbioru neuronów (tj. urz dzenie
obliczeniowe odró niaj ce si  mo liwo ci  sprz towego modulowania znaczenia i
liczby po cze  pomi dzy wieloma elementami obliczeniowymi w oparciu o
poprzednie dane).

55. "Komputer optyczny" (4)
Komputer zaprojektowany lub zmodyfikowany z przeznaczeniem do u ywania
wiat a jako no nika danych oraz taki, którego elementy obliczeniowo-logiczne

dzia aj  bezpo rednio na sprz onych urz dzeniach optycznych.

56. "Komputer z dynamiczn  modyfikacj  tablic" (4)
Komputer, w którym przep yw i modyfikacja danych s  dynamicznie sterowane
przez u ytkownika na poziomie bramek logicznych.

57. "Komutacja optyczna" (5)
Przekazywanie lub komutacja sygna ów w postaci optycznej bez przetwarzania na
sygna y elektryczne.

58. "Kr g Równego Prawdopodobie stwa" (7)
Jest to miara dok adno ci wyra ana jako promie  okr gu ze rodkiem w miejscu
znajdowania si  celu, w który wpada 50% adunków u ytecznych, przy okre lonym
zasi gu.

59. "Kryptografia" (5)
Dziedzina wiedzy zajmuj ca si  zasadami, narz dziami i metodami
przekszta cania danych w celu ukrycia zawartych w nich informacji, zapobiegania
mo liwo ci tajnego ich modyfikowania lub eliminacji dost pu do nich osobom
niepowo anym. "Kryptografia" ogranicza si  do przekszta cania informacji za
pomoc  jednego lub wi kszej liczby "tajnych parametrów" (np. szyfrów) i (lub)
zwi zanego z tym zarz dzania kluczami.

N.B.: "Tajny parametr": warto  sta a albo klucz trzymany w tajemnicy przed
osobami postronnymi albo znany wy cznie pewnej grupie osób.

60. "Laser" (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ML9, ML10, ML19)
Zespó  elementów wytwarzaj cy wi zk wiat a spójnego zarówno w przestrzeni,
jak i w czasie, wzmocnion  za pomoc  stymulowanej emisji promieniowania.

N.B.: Patrz równie :
"Laser chemiczny",
"Laser modulowany dobroci ",
"Laser o super wysokiej mocy",
"Laser z przekazaniem energii".

61. "Laser chemiczny" (6)



"Laser", w którym wzbudzanie czynnika nast puje za pomoc  energii pochodz cej
z reakcji chemicznej.

62. "Laser modulowany dobroci " (6)
"Laser", którego energia, gromadzona w postaci odwrócenia obsadze , jest
emitowana w postaci impulsu wskutek szybkiej zmiany dobroci rezonatora
optycznego.

63. "Laser o super wysokiej mocy (SHPL)" (6)
"Laser", który mo e dostarczy  energi  wyj ciow  (ca kowit  lub cz ciow )
powy ej 1 kJ w ci gu 50 ms albo taki, którego moc przeci tna lub moc w
przypadku fali ci g ej wynosi powy ej 20 kW.

64. "Laser z przekazaniem energii" (6)
"Laser", w którym czynnik emituj cy promieniowanie laserowe jest wzbudzany
dzi ki transferowi energii wskutek zderze  atomów lub moleku , niebior cych
udzia u w akcji laserowej, z atomami lub moleku ami czynnika emituj cego
promieniowanie laserowe.

65. "Liniowo " (2)
"Liniowo " (zazwyczaj okre lana w kategoriach nieliniowo ci) stanowi
maksymalne odchylenie parametru rzeczywistego (przeci tnej warto ci górnego i
dolnego odczytu na skali) w kierunku dodatnim lub ujemnym, od linii prostej
poprowadzonej w taki sposób, eby maksymalne odchylenia zosta y wyrównane i
zminimalizowane.

66. "Lokalna sie  komputerowa" (4)
System przesy ania danych maj cy wszystkie nast puj ce cechy
charakterystyczne:
a. Umo liwiaj cy bezpo rednie po czenie dowolnej liczby niezale nych

"jednostek danych"; oraz
b. Ograniczony w sensie geograficznym do pewnego obszaru o niewielkim

zasi gu (np. biurowiec, przedsi biorstwo, miasteczko studenckie, magazyn).

N.B.: "Jednostka danych": urz dzenie maj ce mo liwo  nadawania lub
odbierania sekwencji informacji cyfrowych.

67. " czno  kana owa" (5)
Metoda przesy ania sygna ów, w której pojedynczy kana  pomi dzy centralami
telefonicznymi przenosi, za pomoc  komunikatów etykietowanych, informacje
sygna owe dotycz ce wielu uk adów lub rozmów oraz inne informacje, np.
stosowane do obs ugi sieci.

68. "Magnetometry" (6)
S u  do wykrywania pól magnetycznych róde  zewn trznych wzgl dem
przyrz du pomiarowego. Sk adaj  si  z pojedynczego czujnika pola
magnetycznego i odpowiedniego uk adu elektronicznego, na którego wyj ciu jest
warto  mierzonego pola magnetycznego.



69. "Manipulatory " (ML17)
"Manipulatory" obejmuj  uchwyty, aktywne jednostki oprzyrz dowania lub wszelkie
inne oprzyrz dowanie zamontowane na podstawowej (bazowej) p ycie ko cz cej
rami  manipulacyjne "robota".

Uwaga techniczna:
'Aktywne jednostki oprzyrz dowania': urz dzenia do przy o enia mocy nap dowej,
energii procesowej lub czujnika do przedmiotu obrabianego.

70. "Materia  kompozytowy" (1, 2, 6, 8, 9)
"Matryca" oraz dodatkowa faza lub dodatkowe fazy, sk adaj ce si  z cz stek,
w ókienek, w ókien lub dowolnej ich kombinacji, dodawanych w okre lonym celu
lub celach.

71. "Materia y odporne na korozyjne dzia anie UF6" (0)
Mog  nimi by  mied , stal nierdzewna, aluminium, tlenek aluminium, stopy
aluminium, nikiel lub stop zawieraj cy 60% wagowych lub wi cej niklu oraz
odporne na dzia anie UF6 fluorowane polimery w glowodorowe, stosownie do
rodzaju procesu separacji.

72. "Materia y w ókniste lub w ókienkowe" (0, 1, 8)
Termin "w óknisty i w ókienkowy" obejmuje nast puj ce poj cia:
a. "W ókna elementarne" o strukturze ci g ej;
b. "Prz dza" i "rowing" o strukturze ci g ej;
c. "Ta my", tkaniny, maty i oploty o strukturze bez adnej;
d. W ókna poci te na drobne kawa ki, w ókna poci te na d u sze odcinki oraz

spójne maty z w ókien;
e. Wiskery monokrystaliczne lub polikrystaliczne, o dowolnej d ugo ci;
f. Pulpa z poliamidu aromatycznego.

73. "Matryca" (1, 2, 8, 9)
W zasadzie faza o strukturze ci g ej wype niaj ca przestrze  pomi dzy cz stkami,
wiskerami lub w óknami.

74. "Mechanizmy robocze" (2)
Do "mechanizmów roboczych" zalicza si  uchwyty, "aktywne zespo y narz dziowe"
oraz wszelkie inne narz dzia mocowane do p yty roboczej na ko cu ramienia
manipulatora "robota".

N.B.: "Aktywne zespo y narz dziowe": urz dzenia przekazuj ce obrabianemu
elementowi nap d, energi  potrzebn  do obróbki lub okre laj ce parametry
obrabianego elementu.

75. "Mierniki gradientu magnetycznego" (6)
Przeznaczone do wykrywania zmian przestrzennych pola magnetycznego róde
zewn trznych w stosunku do przyrz du pomiarowego. Sk adaj  si  z wielu
"magnetometrów" i odpowiednich uk adów elektronicznych, na których wyj ciu jest
mierzony gradient pola magnetycznego.



NB.: Patrz równie  "Miernik gradientu magnetycznego w asnego".

76. "Miernik gradientu magnetycznego w asnego" (6)
Pojedynczy element do pomiaru gradientu pola magnetycznego oraz zwi zane z
nim urz dzenia elektroniczne, s u cy do pomiaru gradientu pola magnetycznego.

N.B.: Patrz równie  "Miernik gradientu magnetycznego".

77. "Mieszanina chemiczna" (1) oznacza produkt sta y, p ynny lub gazowy zrobiony z
dwóch lub wi cej sk adników, które nie reaguj  ze sob  w warunkach, w których
mieszanina jest przechowywana.

78. "Mieszanie" (1)
Mieszanie w ókien materia ów termoplastycznych z w óknami materia ów
wzmacniaj cych w celu wytworzenia mieszanki w ókien wzmacniaj cych z
"matryc ", maj cej w ca o ci form  w óknist .

79. "Mikroorganizmy" (1, 2)
Bakterie, wirusy, mikoplazmy, riketsje, chlamydie lub grzyby, naturalne,
wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci wyizolowanych ywych kultur lub
materia u zawieraj cego ywe organizmy, który rozmy lnie zaszczepiono lub
zaka ono takimi kulturami.

80. "Moc impulsu" (6)
Energia na impuls wyra ona w d ulach, podzielona przez czas trwania impulsu w
sekundach.

81. "Modu  w a ciwy" (0, 1)
Modu  Younga w paskalach, równowa ny N/m2, podzielony przez ci ar w a ciwy
w N/m3, mierzony w temperaturze (296 ± 2) K (23 ± 2)°C i przy wilgotno ci
wzgl dnej (50 ± 5)%.

82. "Monolityczny uk ad scalony" (3)
Kombinacja czynnych lub biernych, albo obu, "elementów uk adu" o nast puj cych
cechach charakterystycznych:
a. Jest uformowany technik  dyfuzyjn , technikami implantacyjnymi lub

technikami osadzania w albo na pojedynczym pó przewodz cym kawa ku
materia u, tzw. chipie;

b. Mo na go traktowa  jak element niepodzielny; oraz
c. Realizuje funkcj (e) obwodu.

N.B.: "Element obwodu": pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz  uk adu
elektronicznego, taka jak jedna dioda, tranzystor, rezystor, kondensator itp.

83. "Monospektralne czujniki obrazowe" (6)
Czujniki pozwalaj ce na zbieranie danych obrazowych z pojedynczego pasma
widma dyskretnego.



84. "Mo liwo  programowania przez u ytkownika" (4, 5, 6)
Mo liwo  wprowadzania, modyfikacji lub wymiany "programów" przez
u ytkownika na innej drodze ni  poprzez:
a. Fizyczne zmiany przewodów lub po cze ; lub
b. Nastawianie regulatorów funkcji, w tym parametrów wej ciowych.

85. "Nadprzewodniki" (1, 3, 6, 8)
Materia y: metale, stopy lub zwi zki, które mog  ca kowicie straci  swoj  oporno ,
które mog  uzyska  niesko czon  przewodno  elektryczn  i przewodzi  pr d
elektryczny o bardzo wysokich nat eniach bez wytwarzania ciep a Joule'a.

N.B.: "Nadprzewodz cy" stan materia u jest indywidualnie scharakteryzowany
"temperatur  krytyczn ", krytycznym polem magnetycznym, b d cym
funkcj  temperatury, oraz krytyczn  g sto ci  pr du, która jest funkcj
zarówno pola magnetycznego, jak i temperatury.

86. "Nadstopy" (2, 9)
Stopy na osnowie niklu, kobaltu lub elaza o bardzo wysokiej wytrzyma o ci w
porównaniu z innymi stopami serii AISI 300 w temperaturach powy ej 922 K
(694°C), w skrajnych warunkach rodowiskowych i eksploatacyjnych.

87. "Niepewno  pomiarowa" (2)
Parametr charakterystyczny okre laj cy, na poziomie ufno ci 95%, w jakiej
odleg o ci od warto ci prawid owej le y zmienna pomiarowa. W jego sk ad
wchodz  niedaj ce si  skorygowa  odchylenia systematyczne, niedaj cy si
skorygowa  luz oraz odchylenia losowe (Patrz: ISO 10360-2 lub VDI/VDE 2617).

88. "Niezb dne" (UOdT 1-9)
W odniesieniu do "technologii" lub "oprogramowania" dotyczy tylko tej cz ci
"technologii" lub "oprogramowania", która jest szczególnie odpowiedzialna za
osi gni cie lub przekroczenie warto ci parametrów, w a ciwo ci lub funkcji
obj tych kontrol . Taka "niezb dna" "technologia" lub "oprogramowanie" mo e
dotyczy  ró nych produktów.

89. "Ochrona informacji" (4, 5)
Wszystkie rodzaje sposobów i funkcji zapewniaj cych dost p, poufno  lub
nienaruszalno  informacji lub komunikacji, z wy czeniem sposobów i funkcji
zabezpieczaj cych przed wadliwym dzia aniem. Obejmuje "rozszyfrowywanie",
"kryptografi ", ochron  przed przypadkowym przekazywaniem sygna ów
odnosz cych si  do tajnych informacji oraz zabezpieczanie komputerów.

N.B.: "Rozszyfrowywanie": analiza systemów czno ci szyfrowej albo ich wej
lub wyj  w celu uzyskania tajnych informacji lub danych, w czaj c w to
tajne teksty.

90. "Ochrona wielopoziomowa" (5)
Klasa systemów zawieraj cych informacje o ró nej wa no ci, umo liwiaj cych
równoczesny dost p u ytkownikom o ró nym poziomie upowa nienia i potrzebach



informacyjnych, natomiast niedopuszczaj cych do informacji u ytkowników, którzy
nie maj  odpowiedniego upowa nienia.

N.B.: "Ochrona wielopoziomowa" dotyczy zabezpieczenia komputera, a nie jego
niezawodno ci, która jest zwi zana z zapobieganiem awarii sprz tu lub
ogólnie z eliminacj  b dów ludzkich.

91. "Odchylenie po o enia k towego" (2)
Maksymalna ró nica pomi dzy po o eniem k towym a rzeczywistym, bardzo
dok adnie zmierzonym po o eniem k towym po obróceniu sto u monta owego od
jego po o enia pocz tkowego. (Patrz: VDI/VDE 2617, Draft 'Rotary tables on
coordinate measuring machines' - Sto y obrotowe wspó rz dno ciowych maszyn
pomiarowych).

92. "Odporno  na uszkodzenia" (4)
Mo liwo  systemu komputerowego, po dowolnym wadliwym zadzia aniu cz ci
jego sprz tu lub "oprogramowania", do kontynuacji dzia alno ci bez interwencji
cz owieka, na danym poziomie us ug, zapewniaj cym: kontynuowanie dzia ania,
zachowanie danych bez ich naruszenia oraz odzyskanie zdolno ci us ugowych w
okre lonym czasie.

93. "Opó nienie sygna u bramki podstawowej" (3)
Warto  opó nienia sygna u odpowiadaj ca bramce podstawowej, u ywanej w
"rodzinie" "monolitycznych uk adów scalonych". Mo na j  wyznaczy , dla danej
"rodziny", jako opó nienie sygna u na bramk  typow  albo jako typowe opó nienie
na bramk .

N.B.1: Nie nale y myli  "opó nienia sygna u bramki podstawowej" z opó nieniem
wyj cia/wej cia z o onego "monolitycznego uk adu scalonego ".

N.B.2: Do "rodziny" zalicza si  wszystkie uk ady scalone, do których metodologii
produkcyjnej i danych technicznych, z wyj tkiem ich odpowiednich funkcji,
stosuj  si  nast puj ce punkty:
a. Wspólna architektura hardware'u i software'u;
b. Wspólna technologia projektowania i przetwarzania;
c. Wspólne charakterystyki podstawowe.

94. "Oprogramowanie" (Wszystko UOdO)
Zbiór jednego lub wi cej "programów" lub "mikroprogramów", wyra ony w dowolny
zrozumia y sposób.
N.B.: "Mikroprogram" oznacza sekwencj  elementarnych instrukcji,

przechowywanych w specjalnej pami ci, realizowanych po
wprowadzeniu do rejestru instrukcji specjalnej dla niej instrukcji
odwo ania.

95. "Optyczny uk ad scalony" (3)
"Monolityczny uk ad scalony" lub "hybrydowy uk ad scalony", zaopatrzony w jedn
lub wi cej cz ci przeznaczonych do dzia ania w roli fotoczujników lub
fotoemiterów albo do wykonywania funkcji optycznych lub elektrooptycznych.



96. "Optymalizacja toru lotu" (7)
Procedura minimalizuj ca odchylenia od czterowymiarowej (przestrze  i czas)
planowanej trajektorii lotu oparta na zasadzie maksymalizacji osi gów lub
efektywno ci realizacji zadania.

97. "Pami  operacyjna" (4)
Podstawowa pami  na dane lub instrukcje szybko dost pna dla jednostki
centralnej. Sk ada si  z pami ci wewn trznej "komputera cyfrowego" oraz jednej z
dodatkowych pami ci o strukturze hierarchicznej, takich jak pami  podr czna
(cache) lub niesekwencyjnie dost pna pami  dodatkowa.

98. "Pa stwa (nie) b d ce Stronami Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej" (1)
s  to te Pa stwa, w których Konwencja o Zakazie Rozwijania, Produkcji,
Sk adowania i Stosowania Broni Chemicznej (nie) wesz a w ycie (patrz
www.opcw.org).

99. "Pa stwo Uczestnicz ce" (7, 9)
Ka de z Pa stw uczestnicz cych w Porozumieniu z Wassenaar.

100. "Pe zanie zera ( yroskopu)" (7)
Zmiana odchylenia wskaza  od warto ci po danej w funkcji czasu. Sk ada si  z
elementów przypadkowych i systematycznych i jest wyra ana jako ekwiwalentne
wej ciowe przemieszczenie k towe na jednostk  czasu w odniesieniu do pola
inercyjnego.

101. "Pirotechnika wojskowa" (ML4, ML8 )
Mieszaniny sta ych lub ciek ych paliw i utleniaczy, które po zapaleniu wywo uj
egzotermiczn  reakcj  chemiczn  o kontrolowanej pr dko ci, której celem jest
zapewnienie odpowiednich opó nie  w czasie oraz powstawania odpowiednich
ilo ci ciep a, ha asu, dymu, wiat a widzialnego i podczerwonego. Pirofory stanowi
podgrup rodków pirotechnicznych, niezawieraj cych utleniaczy, ale zapalaj cych
si  samoistnie na skutek zetkni cia z powietrzem.

102. "P aski zespó  ogniskowy" (6)
P aska warstwa o strukturze liniowej lub dwuwymiarowej albo kombinacja takich
p askich warstw, z o onych z oddzielnych elementów detekcyjnych, z
elektronicznym urz dzeniem odczytuj cym lub bez, pracuj ca w p aszczy nie
ogniskowej.
N.B.: Nie chodzi tu o stos pojedynczych elementów detekcyjnych ani dwa, trzy lub

cztery elementy detekcyjne opó niaj ce, ani o realizacj  integracji wewn trz
elementu.

103. "Piksel aktywny" (6, 8)
Najmniejszy (pojedynczy) element sieci elementów pó przewodnikowych maj cy
mo liwo  realizacji funkcji fotoelektrycznych w odpowiedzi na promieniowanie
wietlne (elektromagnetyczne).

104. "Pociski rakietowe" (3, 5, 6, 7, 9)



Kompletne systemy rakietowe i bezza ogowe systemy pojazdów lataj cych, zdolne
do dostarczania adunku u ytecznego o masie co najmniej 500 kg na odleg o  co
najmniej 300 km.

105. "Podjednostka toksyny" (1)
Strukturalny i funkcjonalny oddzielny sk adnik "toksyny".

106. "Pod o e" (3)
P ytka materia u g ównego z naniesionymi po czeniami albo bez nich, na której
albo wewn trz której mo na umieszcza  'sk adniki dyskretne' lub uk ady scalone
albo oba z nich.
UWAGI: 1. 'Sk adnik dyskretny': 'element obwodu' w oddzielnej obudowie z

w asnymi ko cówkami wyj ciowymi.
2. "Element obwodu": pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz

uk adu elektronicznego, taka jak jedna dioda, tranzystor, rezystor,
kondensator itp.

107. "Podstawowe badania naukowe" (UOdT, UdTJ)
Prace do wiadczalne lub teoretyczne prowadzone g ównie w celu uzyskania nowej
wiedzy o podstawach danego zjawiska lub obserwowalnych jego efektach,
nienakierowane bezpo rednio na konkretne cele lub zadania praktyczne.

108. "Podstawowe sterowanie lotem" (7)
Sterowanie stabilno ci  i manewrowo ci  "samolotu" wykorzystuj ce generatory
typu si a/moment, tj. aerodynamiczne sterowanie powierzchni  lub wektorem si y
ci gu.

109. "Po czone czujniki radarowe" (6)
Co najmniej dwa czujniki radarowe s  ze sob  po czone, je eli wymieniaj
mi dzy sob  informacje w czasie rzeczywistym.

110. "Poziom szumu" (6)
Sygna  elektryczny rozumiany w sensie g sto ci mocy widmowej. "Poziom
szumów" wyra ony w warto ciach ca kowitych (peak-to-peak) jest okre lony
zale no ci  S2pp = 8No (f2 - f1), gdzie Spp jest warto ci  ca kowit  (maksymaln )
sygna u (np. w nanoteslach), No jest g sto ci  mocy widmowej (np.
nanotesle2/Hz), a (f2 - f1) okre la dan  szeroko  pasma.

111. "Pó produkt pod o y" (6)
Materia  monolityczny o wymiarach umo liwiaj cych wytworzenie z niego
elementów optycznych, takich jak zwierciad a albo okienka optyczne.

112. "Prasy izostatyczne" (2)
Urz dzenia umo liwiaj ce ci nieniowanie zamkni tych komór za pomoc  ró nych
czynników roboczych (gazu, cieczy, cz stek sta ych itp.) w celu wytwarzania w
komorze we wszystkich kierunkach równych ci nie  dzia aj cych na obrabiany
element lub materia .



113. "Preformy w ókien w glowych" (1)
Uporz dkowany uk ad powlekanych lub niepowlekanych w ókien przeznaczony do
tworzenia struktur sk adowych przed u yciem "matrycy" do tworzenia "materia u
kompozytowego".

114. "Prekursory" (ML7, ML8)
Specjalistyczne zwi zki chemiczne stosowane do produkcji wojskowych rodków
toksycznych lub wybuchowych.

115. "Produkcja" (Wszystkie UOdT, UdTJ)
Wszystkie etapy zwi zane z produkcj , takie jak: technologia mechaniczna,
wytwarzanie, scalanie, monta  (sk adanie), kontrola, testowanie, zapewnienie
jako ci.

116. "Profile o zmiennej geometrii" (7)
Profile, w których zastosowano klapy lub inne p aszczyzny na kraw dzi sp ywu
albo sloty lub osadzone przegubowo noski na kraw dzi natarcia, którymi mo na
sterowa  w locie.

117. "Program" (2, 6)
Sekwencja instrukcji do realizacji procesu, maj ca posta  wykonywaln  lub
przekszta caln  na wykonywaln , za pomoc  komputera elektronicznego.

118. "Przestrajalno " (6)
Zdolno  "lasera" do wytwarzania ci g ego sygna u wyj ciowego we wszystkich
d ugo ciach fal w przedziale kilku przej  "laserowych". "Laser" z selekcj  liniow
wytwarza dyskretne d ugo ci fal w ramach jednego przej cia "laserowego" i nie jest
uwa any za "przestrajalny".

119. "Przetwarzanie sygna ów" (3, 4, 5, 6)
Przetwarzanie sygna ów zawieraj cych informacje, uzyskanych ze róde
zewn trznych, za pomoc  takich algorytmów, jak kompresja czasu, filtrowanie,
wyci ganie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomi dzy
domenami (np. za pomoc  szybkiej transformaty Fouriera lub transformaty
Walsha).

120. "Przetwarzanie w czasie rzeczywistym" (2, 4, 6, 7)
Przetwarzanie danych przez system komputerowy, zapewniaj ce dany poziom
realizacji zada  w funkcji dost pnych rodków, w gwarantowanym czasie
odpowiedzi, bez wzgl du na jego obci enie, kiedy jest on stymulowany przez
wydarzenia zewn trzne.

121. "Przetwornik ci nienia" (2)
Urz dzenie przetwarzaj ce pomiar ci nienia na sygna  elektryczny.

122. "Prz dza" (1)
Wi zka skr conych 'skr tek'.



N.B.: 'Skr tka' oznacza wi zk  "w ókien elementarnych" (zazwyczaj ponad
200) uporz dkowanych w przybli eniu równolegle.

123. "Przydzielone przez ITU" (3, 5) oznacza przydzia  pasm cz stotliwo ci zgodnie z
Przepisami Radiowymi ITU (International Telecommunication Union -
Mi dzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej) (wydanie 1998) dla s u b pierwotnych,
dopuszczonych i wtórnych.

N.B.:Nie obejmuje przydzia ów dodatkowych i alternatywnych.

124. "Przystosowany do u ycia w dzia aniach wojennych" (1)
Dowolna modyfikacja lub dobór (np. zmieniona czysto , dopuszczalny okres
magazynowania, agresywno , charakterystyki propagacji lub odporno  na
promieniowanie nadfioletowe) przeznaczone do wzmocnienia efektów
wywo ywania strat w ludno ci lub zwierz tach, unieszkodliwiania sprz tu lub
powoduj cych straty w uprawach rolnych lub rodowisku.

125. "Radar o rozproszonym widmie" (6)
(Patrz "Rozproszone widmo radarowe").

126. "Reaktor j drowy" (0)
Obiekt znajduj cy si  wewn trz lub bezpo rednio przymocowany do zbiornika
reaktora, którego wyposa enie steruje poziomem mocy w rdzeniu, a znajduj ce si
w nim zazwyczaj sk adniki wchodz  w bezpo redni  styczno  z ch odziwem
pierwotnym rdzenia reaktora.

127. "Robot" (2, 8)
Manipulator wykonuj cy ruchy w sposób ci g y albo poruszaj cy si  od punktu do
punktu; mo e korzysta  z "czujników" i ma wszystkie nast puj ce cechy
charakterystyczne:
a. Jest wielofunkcyjny;
b. Ma mo liwo  ustawiania w odpowiednim po o eniu lub orientowania

przestrzennego materia ów, cz ci, narz dzi lub urz dze  specjalnych poprzez
wykonywanie ró nych ruchów w przestrzeni trójwymiarowej;

c. Jest wyposa ony w trzy lub wi ksz  liczb  mechanizmów wspomagaj cych,
pracuj cych w obwodzie zamkni tym lub otwartym, które mog  by  poruszane
silnikami krokowymi; oraz

d. Ma mo liwo  programowania dost pnego dla u ytkownika poprzez
uczenie/odgrywanie lub za pomoc  komputera elektronicznego, który mo e
by  programowanym sterownikiem logicznym, tj. bez ingerencji mechanicznej.

N.B.: Niniejsza definicja nie obejmuje nast puj cych urz dze :
1. Mechanizmów poruszanych wy cznie r cznie albo zdalnie przez

operatora;
2. Manipulatorów o ustalonej sekwencji ruchów, b d cych urz dzeniami

zautomatyzowanymi, realizuj cymi zaprogramowane mechanicznie, z
góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za
pomoc  ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejno



ruchów oraz wybór drogi albo k tów nie s  zmienne ani zmienialne za
pomoc rodków mechanicznych, elektronicznych lub elektrycznych.

3. Manipulatorów o zmiennej sekwencji ruchów, b d cych urz dzeniami
zautomatyzowanymi, realizuj cymi zaprogramowane mechanicznie, z
góry ustalone ruchy. Program jest ograniczony mechanicznie za
pomoc  ustalonych ograniczników, np. sworzni lub krzywek. Kolejno
ruchów oraz wybór drogi albo k tów s  zmienne w ramach ustalonego
schematu programowego. Zmian lub modyfikacji schematu
programowego (np. zmiany ko ków lub wymiany krzywek) w jednej lub
kilku osiach wspó rz dnych dokonuje wy cznie na drodze dzia a
mechanicznych;

4. Manipulatorów bez sterowania ze sprz eniem zwrotnym, o zmiennej
sekwencji ruchów, b d cych urz dzeniami zautomatyzowanymi,
realizuj cymi zaprogramowane mechanicznie ruchy. Program jest
zmienny, ale sekwencja jest realizowana wy cznie za pomoc  sygna u
binarnego z elektrycznych urz dze  binarnych o ustalonym
mechanicznie po o eniu lub regulowanych ograniczników;

5. urawi do stertowania, definiowanych jako manipulatory dzia aj ce w
kartezja skim uk adzie wspó rz dnych, produkowanych jako integralne
cz ci pionowych zespo ów do silosów, i s u cych do si gania po
zawarto  tych silosów w celu sk adowania lub wyjmowania.

128. "Rowing" (1)
Wi zka (zazwyczaj 12-120 szt.) w przybli eniu równoleg ych 'skr tek'.

N.B.: 'Skr tka' oznacza wi zk  "w ókien elementarnych" (zazwyczaj ponad 200)
uporz dkowanych w przybli eniu równolegle.

129. "Rozdrabnianie" (1)
Technika rozcz onkowania materia u na cz stki przez mia d enie lub rozcieranie.

130. "Rozdzielczo " (2)
Najmniejsza dzia ka urz dzenia pomiarowego; w przypadku instrumentu cyfrowego
jest to najmniej znacz cy bit (Patrz: ANSI B-89.1.12).

131. "Rozproszone widmo radarowe" (6)
Dowolna technika modulacji s u ca do rozpraszania energii sygna u o
stosunkowo w skim pa mie cz stotliwo ci na du o szersze pasmo cz stotliwo ci,
za pomoc  kodowania losowego lub pseudolosowego.

132. "Rozrzucanie cz stotliwo ci" (frequency hopping) (5)
Forma "rozproszenia widma" polegaj ca na krokowo-dyskretnej zmianie
cz stotliwo ci no nej pojedynczego kana u telekomunikacyjnego, w sposób losowy
lub pseudolosowy.

133. "Rozrzucone geograficznie" (6)



Uwa a si , e czujniki s  rozrzucone geograficznie w przypadku, kiedy ka dy z
nich znajduje si  w odleg o ci od innego wi kszej ni  1.500 m w dowolnym
kierunku. Czujniki ruchome s  zawsze traktowane jako rozrzucone geograficznie.

134. "Rozwój" (UOdT, UdTJ, 3)
Odnosi si  do wszystkich etapów poprzedzaj cych produkcj  seryjn , takich jak:
projektowanie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja
projektowania, monta  i testowanie prototypów, plany produkcji pilotowej, dane
projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt, projektowanie
konfiguracji, projektowanie monta u ca o ciowego, rozplanowanie.

135. "Ruchliwo  cz stotliwo ci w radarach" (6)
Dowolna technika zmiany, wg sekwencji pseudolosowej, cz stotliwo ci no nej
impulsowego nadajnika radarowego pomi dzy impulsami lub pomi dzy grupami
impulsów, o warto  równ  lub wi ksz  od szeroko ci pasma impulsu.

136. "Samolot" (1, 7, 9, ML10, ML14)
Nap dzany silnikiem statek powietrzny ci szy od powietrza o nieruchomo
zamocowanych skrzyd ach, podtrzymywany w locie si ami dynamicznego
oddzia ywania powietrza na jego skrzyd a.

NB: Patrz równie  "samolot cywilny".

137. "Samolot cywilny" (1, 7, 9)
Wy cznie "samoloty" maj ce wiadectwa zdatno ci do lotu opublikowane i
wydane przez zarz dy lotnictwa cywilnego, zezwalaj ce na ich u ywanie do celów
cywilnych na liniach wewn trznych i zewn trznych lub zezwalaj ce na ich
stosowanie do celów cywilnych, prywatnych lub zwi zanych z prowadzeniem
dzia alno ci gospodarczej.

NB: Patrz równie  "samolot".

138. "SHPL" - patrz "Laser o super wysokiej mocy".

139. "Specjalny materia  rozszczepialny" (0)
"Specjalny materia  rozszczepialny" oznacza pluton-239, uran-233, "uran
wzbogacony w izotopy 235 lub 233" oraz dowolny, zawieraj cy go materia .

140. "Stabilno " (7)
Odchylenie standardowe (1 sigma) zmienno ci danego parametru od jego warto ci
wzorcowej zmierzonej w ustalonych warunkach temperaturowych. Mo na j
wyra a  w funkcji czasu.

141. "Sta a czasowa" (6)
Czas od chwili bod ca wietlnego do wzrostu pr du do warto ci stanowi cej 1-1/e-
krotn  warto  wielko ci ko cowej (tj. 63% warto ci ko cowej).

142. "Stapianie mechaniczne" (1)



Technika wykonywania stopów polegaj ca na mechanicznym czeniu,
rozdrabnianiu i ponownym czeniu sproszkowanych pierwiastków i g ównego
sk adnika stopowego. Jako sk adnik stopowy mo e wyst powa  substancja
niemetaliczna dodawana w postaci odpowiedniego proszku.

143. "Statek kosmiczny" (7, 9)
Czynne i bierne satelity i sondy kosmiczne.

144. "Sterowanie adaptacyjne" (2)
System sterowania modyfikuj cy reakcj  w zale no ci od warunków eksploatacji
(Patrz ISO 2806-1980).

145. "Sterowanie kszta towe" (2)
Co najmniej dwa ruchy "sterowane numerycznie", realizowane zgodnie z
instrukcjami okre laj cymi nast pne po o enie oraz potrzebne do osi gni cia tego
po o enia pr dko ci posuwów. Pr dko ci posuwów nie s  jednakowe, dzi ki
czemu powstaje wymagany kszta t (Patrz ISO/DIS 2806-1980).

146. "Sterowanie numeryczne" (2)
Automatyczne sterowanie procesem wykonywane przez urz dzenie korzystaj ce z
danych numerycznych zazwyczaj wprowadzanych podczas realizacji operacji
(Patrz ISO 2382).

147. "Sterowanie moc " (7)
Zmiana mocy sygna u nadawanego przez wysoko ciomierz w taki sposób, eby
moc odbierana w "samolocie" na danej wysoko ci by a zawsze na minimalnym
poziomie niezb dnym do okre lenia wysoko ci.

148. "Sterowany elektronicznie uk ad antenowy fazowany" (5, 6)
Antena kszta tuj ca wi zk  za pomoc  sprz enia fazowego, tj. kierunek wi zki
jest utrzymywany za pomoc  elementów promieniuj cych o z o onych
wspó czynnikach wzbudzenia, przy czym kierunek takiej wi zki (azymut i (lub)
podniesienie k towe) mo na zmienia  za pomoc  sygna u elektrycznego, zarówno
dla nadawania, jak i odbioru.

149. "Sterownik dost pu do sieci" (4)
Interfejs fizyczny do sieci rozproszonej. U ywa si  w nim wspólnego no nika
dzia aj cego z tak  sam  "szybko ci  przesy ania danych cyfrowych" w systemie
transmisji z arbitra em (np. w sensie znacznika lub no nika). Niezale nie od
innych wybiera on adresowane do niego pakiety z danymi lub grupami danych (np.
IEEE 802). Jest to zespó , który mo e by  zintegrowany z komputerem lub
urz dzeniem telekomunikacyjnym, z zadaniem zapewniania dost pu do czy
telekomunikacyjnych.

150. "Sterownik toru telekomunikacyjnego" (5)
Interfejs fizyczny steruj cy przep ywem cyfrowych informacji synchronicznych lub
asynchronicznych. Jest to zespó , który mo e stanowi  podzespó  komputera lub
urz dzenia telekomunikacyjnego zapewniaj cego dost p do czno ci.



151. "Stó  obrotowo-przechylny" (2)
Stó  umo liwiaj cy obracanie i przechylanie obrabianego przedmiotu wzgl dem
dwóch osi nierównoleg ych, które mog  by  równocze nie koordynowane, co
umo liwia "sterowanie kszta towe".

152. "Strumieniowe wieloprzetwarzanie danych" (4)
Technika oparta na "mikroprogramie" lub architekturze sprz tu, umo liwiaj ca
równoczesne przetwarzanie dwóch lub wi cej sekwencji danych pod kontrol
jednej lub kilku sekwencji instrukcji za pomoc  takich narz dzi, jak:
a. Zespo y o architekturze opartej na jednoinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu

danych (SIMD), np. procesory wektorowe lub tablicowe;
b. Zespo y o architekturze opartej na wielokrotnym jednoinstrukcyjnym

przetwarzaniu wielu danych (MSIMD);
c. Zespo y o architekturze opartej na wieloinstrukcyjnym przetwarzaniu wielu

danych (MIMD), w cznie z procesorami po czonymi bezpo rednio,
po czonymi silnie lub po czonymi lu no; albo

d. Elementy przetwarzaj ce o strukturze tablicowej, w cznie z tablicami
dynamicznymi.

N.B.: "Mikroprogram" oznacza sekwencj  elementarnych instrukcji,
przechowywanych w specjalnej pami ci, realizowanych po wprowadzeniu
do rejestru instrukcji specjalnej dla niej instrukcji odwo ania.

153. "Syntetyzator cz stotliwo ci" (3)
Dowolny rodzaj ród a cz stotliwo ci lub generatora sygna ów, bez wzgl du na
stosowan  technik , zapewniaj cy uzyskanie wielu równoczesnych lub
alternatywnych cz stotliwo ci wyj ciowych z jednego lub kilku wyj  sterowanych
lub regulowanych za pomoc  mniejszej liczby cz stotliwo ci wzorcowych (lub
g ównych).

154. "Systemy eksperckie" (4, 7)
Systemy wypracowuj ce wyniki poprzez zastosowanie pewnych zasad do danych
przechowywanych w pami ci niezale nie od "programu" i maj ce nast puj ce
mo liwo ci:
a. Automatyczna modyfikacja "kodu ród owego" wprowadzonego przez

u ytkownika;
b. Dostarczanie informacji zwi zanych z klas  problemów w j zyku quasi-

naturalnym; lub
c. Rozszerzanie wiedzy potrzebnej do w asnego rozwoju (szkolenie

symboliczne).

155. "Szczepionka" (1)
Preparat medyczny, który wprowadzony do ustroju ludzkiego lub zwierz cego ma
za zadanie wytworzenie ochronnej odporno ci immunologicznej w celu
zapobiegania chorobom.

156. "Szeroko  pasma czasu rzeczywistego" (3)



W "dynamicznych analizatorach sygna ów" - najwi kszy zakres cz stotliwo ci, jaki
analizator mo e przes a  na wy wietlacz lub do pami ci masowej, bez
jakiejkolwiek przerwy w analizowaniu danych wej ciowych. W przypadku
analizatorów o wi cej ni  jednym kanale, obliczenia nale y przeprowadzi  dla
takiej konfiguracji kana ów, która daje najwi ksz  "szeroko  pasma czasu
rzeczywistego".

157. "Szybko  przesy ania danych" (5)
Szybko , zgodnie z definicj  podan  w Zaleceniach 53-56 ITU, uwzgl dniaj ca
fakt, e w przypadku modulacji niebitowej, szybko ci w bodach i bitach na sekund
s  ró ne. Uwzgl dnia bity do kodowania, kontrolne i synchronizuj ce.

N.B. 1: Przy okre laniu "szybko ci przesy ania danych" nale y wy czy  kana y
do obs ugi technicznej i zarz dzania.

N.B. 2: Jest to maksymalna szybko  w jednym kierunku, tj. maksymalna
szybko  nadawania albo odbioru.

158. "Szybko  przesy ania danych cyfrowych" (5)
Ca kowita szybko  informacji w bitach, przesy anych bezpo rednio na dowolnym
typie no nika.

N.B.: Patrz tak e "ca kowita szybko  transmisji danych cyfrowych".

159. "Szybko  przetwarzania trójwymiarowej grafiki wektorowej" (4)
Liczba generowanych na sekund  wektorów typu poliline o d ugo ci 10 pikseli,
testowanych d ugo ciowo, zorientowanych losowo i maj cych wspó rz dne X-Y-Z
ca kowite albo zmiennoprzecinkowe (w zale no ci od tego, która z tych warto ci
daje szybko  maksymaln ).

160. " cie ki systemowe" (6)
Przetworzone, skorelowane (po czenie radiolokacyjnych danych o celu z
po o eniem lec cego samolotu) i zaktualizowane dane dotycz ce po o enia
lec cego samolotu, przekazane kontrolerom w o rodku Kontroli Ruchu
Powietrznego.

161. " rodki chemiczne przeznaczone do rozpraszania t umu w czasie
rozruchów" (ML7)
Substancje powoduj ce tymczasowy psychiczny efekt podra nienia lub
unieszkodliwienia, znikaj cy w ci gu kilku minut od usuni cia przyczyny. Nie s
zwi zane z powa nym ryzykiem trwa ego uszkodzenia cia a, a leczenie wymagane
jest rzadko.

162. "Ta ma" (1)
Materia  zbudowany z przeplatanych lub jednakowo ukierunkowanych "w ókien
elementarnych", 'skr tek', "rowingów", "kabli" lub "prz dz" itp., zazwyczaj
impregnowany ywic .



N.B.: 'Skr tka' oznacza wi zk  "w ókien elementarnych" (zazwyczaj ponad 200)
uporz dkowanych w przybli eniu równolegle.

163. "Technologia" (UodT UdTJ Wszystko)
Specyficzny rodzaj informacji, niezb dny do "rozwoju", "produkcji" lub
"u ytkowania" danego wyrobu. Informacja ta ma posta  'danych technologicznych'
lub 'pomocy technicznej'.

N.B.: 1. 'Pomoc techniczna' mo e przybiera  takie formy, jak: przekazanie
instrukcji, umiej tno ci, szkolenie, przekazanie wiedzy na temat
eksploatacji oraz us ugi konsultacyjne i mo e obejmowa  transfer
"danych technologicznych".

2. 'Danymi technologicznymi' mog  by  odbitki, plany, wykresy, modele,
wzory, tabele, projekty techniczne i opisy, podr czniki i instrukcje w
formie pisemnej lub zarejestrowanej na innych no nikach lub
urz dzeniach, takich jak dyski, ta my, pami ci wy cznie do odczytu.

164. "Temperatura krytyczna" (1, 3, 6)
"Temperatura krytyczna" (nazywana czasami "temperatur  przemiany") danego
materia u "nadprzewodz cego" jest temperatur , w której materia  ca kowicie traci
oporno  dla przep ywu elektrycznego pr du sta ego.

165. "Teoretyczna moc kombinowana (CTP)" (3, 4)
Miara mocy obliczeniowej podawana w milionach operacji teoretycznych na
sekund  (Mtops), obliczana w oparciu o agregacj  "elementów obliczeniowych
(CE)".

N.B.: (Patrz Kategoria 4, Uwaga techniczna).

166. "Toksyny" (1, 2)
Toksyny w postaci celowo wyizolowanych preparatów lub mieszanek, bez wzgl du
na sposób produkcji, ró ne od toksyn istniej cych jako zanieczyszczenia innych
materia ów, takie jak próbki patogenne, plony, ywno  lub posiewy
"mikroorganizmów".

167. "Uk ad scalony warstwowy" (3)
Uk ad "elementów obwodu" i metalowych czników, wytworzony technik
osadzania grubej lub cienkiej warstwy na "pod o u" o w a ciwo ciach izoluj cych.

N.B.: "Element obwodu": pojedyncza czynna lub bierna funkcjonalna cz  uk adu
elektronicznego, np. pojedyncza dioda, tranzystor, rezystor, kondensator.

168. "Uk ad mikrokomputerowy" (3)
"Monolityczny uk ad scalony" lub "wielouk ad scalony", w którego sk ad wchodzi
jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji instrukcji ogólnych,
zawartych w pami ci wewn trznej, na danych znajduj cych si  w pami ci
wewn trznej.



N.B.: Pami  wewn trzna mo e by  wspomagana przez pami  zewn trzn .

169. "Uk ad mikroprocesorowy" (3)
"Monolityczny uk ad scalony" lub "wielouk ad scalony", w którego sk ad wchodzi
jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) zdolna do realizacji szeregu instrukcji
ogólnych zawartych w pami ci zewn trznej.

N.B. 1: "Uk ad mikroprocesorowy" zazwyczaj nie jest wyposa ony w integraln
pami  dost pn  dla u ytkownika, ale do realizacji jego funkcji logicznych
mo e by  wykorzystywana pami  istniej ca w mikrouk adzie.

N.B. 2: Definicja ta obejmuje zespo y uk adów przeznaczone do pracy razem, w
celu realizacji funkcji "uk adu mikroprocesorowego".

170. "Uk ady aktywnego sterowania lotem" (7)
Uk ady zapobiegaj ce niepo danym ruchom lub obci eniom konstrukcji
"samolotu" lub pocisku rakietowego dzi ki autonomicznemu przetwarzaniu
sygna ów z wielu czujników i wydawaniu niezb dnych polece  do realizacji
sterowania automatycznego.

171. "Uk ady czujników optycznych sterowania lotem" (7)
Uk ad czujników optycznych, wykorzystuj cy promie  "lasera" do dostarczania w
czasie rzeczywistym danych sterowania lotem w celu ich przetwarzania na
pok adzie.

172. "Ultraszybkie ch odzenie" (1)
Technika "gwa townego krzepni cia" polegaj ca na uderzaniu stopionego
strumienia metalu w och odzony blok, w wyniku czego powstaje produkt w postaci
p atków.

N.B.: "Gwa towne krzepni cie": krzepni cie roztopionego materia u podczas
ch odzenia z szybko ci  powy ej 1.000 K/s.

173. "U amkowa szeroko  pasma" (3) oznacza pasmo chwilowe podzielone przez
cz stotliwo rodkow , wyra one w procentach.

174. "Uprzednio separowane" (0, 1)
Oddzielone dowoln  technik  wzbogacania kontrolowanego izotopu.

175. "Uran naturalny" (0)
Uran zawieraj cy mieszanin  izotopów wyst puj cych w naturze.

176. "Uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233" (0)
Uran zawieraj cy izotopy 235 lub 233, albo oba, w takich ilo ciach, e stosunek

cznej zawarto ci tych izotopów do izotopu 238 jest wi kszy ni  stosunek
zawarto ci izotopu 235 do izotopu 238 wyst puj cy w naturze (stosunek izotopowy
0,72 procenta).

177. "Uran zubo ony" (0)



Uran, w którym zawarto  izotopu 235 obni ono do ilo ci mniejszej ni  w
warunkach naturalnych.

178. "Urz dzenia produkcyjne" (1, 9)
Oprzyrz dowanie, szablony, przyrz dy obróbkowe, trzpienie, formy, matryce,
uchwyty, mechanizmy synchronizuj ce, urz dzenie testuj ce, inne maszyny i ich
wyposa enie, z ograniczeniem do urz dze  specjalnie przeznaczonych lub
zmodyfikowanych z przeznaczeniem do "rozwoju" lub jednej albo wi cej faz
"produkcji".

180. "Ustalony" (5)
Algorytm kodowania lub kompresji, który nie mo e akceptowa  parametrów
dostarczonych z zewn trz (np. zmiennych do szyfrowania lub kluczy) i nie mo e
by  modyfikowany przez u ytkownika.

181. "U ytkowanie" (UOdT UdTJ Wszystko)
Praca, instalowanie (w cznie z monta em na miejscu), konserwacja (kontrola),
naprawa, remonty i odnawianie.

182. "Wektory Ekspresji" (ML7)
No niki (np. plazmidy lub wirusy) stosowane do wprowadzania materia u
genetycznego do komórek-gospodarzy.

183. "Widmo rozproszone" (5)
Dowolna technika s u ca do rozpraszania energii sygna u ze stosunkowo
w skiego kana u telekomunikacyjnego na du o szersze widmo energii.

184. "Wielouk ad scalony" (3)
Dwa lub wi cej "monolitycznych uk adów scalonych", powi zanych wspólnym
"pod o em".

185. "Wielospektralne analizatory obrazowe" (6)
Umo liwiaj  równoczesne lub szeregowe odbieranie danych obrazowych z dwóch
lub wi cej dyskretnych pasm spektralnych. Analizatory o wi cej ni  dwudziestu
dyskretnych pasmach spektralnych s  czasami nazywane hiperspektralnymi
analizatorami obrazowymi.

186. "W ókno elementarne" (lub - w ókno) (1)
Najmniejszy inkrement w ókna, zazwyczaj maj cy rednic  kilku mikrometrów.

187. "Wojskowe rodki wybuchowe" (ML8, ML18)
Sta e, ciek e lub gazowe substancje lub mieszaniny substancji, które, w razie
zastosowania jako adunki pierwotne, dodatkowe czy g ówne w g owicach
bojowych, niszcz cych czy innych urz dzeniach wojskowych, s  niezb dne dla
zrealizowania detonacji.

188. "Wrzeciono wahad owe" (2)



Wrzeciono na narz dzia, zmieniaj ce podczas procesu obróbki po o enie k towe
swojej linii centralnej wzgl dem dowolnej innej osi.

190. "Wspó czynnik skalowania ( yroskopu lub przyspieszeniomierza)" (7)
Stosunek zmiany warto ci wyj ciowej do zmiany warto ci wej ciowej, która ma by
mierzona. Wspó czynnik skalowania jest na ogó  szacowany jako pochylenie linii
prostej, któr  mo na poprowadzi  metod  najmniejszych kwadratów pomi dzy
punktami okre laj cymi parametry wej ciowe/wyj ciowe, uzyskanymi poprzez
cykliczn  zmian  parametrów wej ciowych w przedziale ich warto ci.

191. "Wszystkie dost pne kompensacje"(2)
Oznacza, e w celu zminimalizowania wszystkich systematycznych b dów
pozycjonowania dla okre lonej obrabiarki ostatecznie uwzgl dniane s  wszystkie
mo liwe do wykonania rodki dost pne dla producenta.

192. "Wychylenie wst pne przyspieszeniomierza" (7)
Warto  wskazywana przez przyspieszeniomierz w przypadku braku
przyspieszenia.

193. "Wyk adzina wewn trzna" (9)
Warstwa po rednia pomi dzy paliwem sta ym a os on  lub warstw  izolacyjn .
Zazwyczaj jest to p ynna polimerowa zawiesina materia u ogniotrwa ego lub
izolacyjnego, np. w giel z wype niaczem HTBP lub innym polimerem z dodatkiem
rodków utrwalaj cych, rozpylonych lub rozsmarowanych na wewn trznej

powierzchni os ony.

194. "Wytrzyma o  w a ciwa na rozci ganie" (0, 1)
Wytrzyma o  na rozci ganie w paskalach, równowa nych N/m2, podzielona przez
mas  w a ciw  w N/m3, mierzona w temperaturze (296 ± 2) K (23 ± 2)°C i przy
wilgotno ci wzgl dnej (50 ± 5)%.

195. "Wzmacniacze obrazu pierwszej generacji" (ML15)
Lampy elektrostatyczne stosuj ce na wej ciu i wyj ciu p yty wiat owodowe lub
szklane, wieloalkaliczne fotokatody (S-20 lub S-25), ale nie mikrokana owe
wzmacniacze p ytowe.

196. "Wzmacnianie obrazu" (4)
Przetwarzanie obrazów zawieraj cych informacje, uzyskanych ze róde
zewn trznych, za pomoc  algorytmów, takich jak kompresja czasu, filtrowanie,
wyci ganie, selekcja, korelacja, splatanie lub przemieszczanie pomi dzy
domenami (np. za pomoc  szybkiej transformacji Fouriera lub transformacji
Walsha). Nie obejmuje algorytmów, w których stosowane s  wy cznie
przekszta cenia liniowe lub obrotowe pojedynczego obrazu, takie jak przesuni cie,
ekstrahowanie jakiej  cechy, rejestracja lub fa szywe barwienie.

197. "Wzmocnienie optyczne" (5)
W telekomunikacji optycznej technika wzmacniania polegaj ca na uzyskiwaniu
sygna ów optycznych generowanych przez oddzielne ród o optyczne, bez ich



przetwarzania na sygna y elektryczne, tj. za pomoc  pó przewodnikowych
wzmacniaczy optycznych lub wiat owodowych wzmacniaczy luminescencyjnych.

198. "Zasi g przyrz dowy" (6)
Jednoznacznie okre lony zasi g radaru.

199. "Zespó  elektroniczny" (3, 4, 5)
Pewna liczba elementów elektronicznych (tj. "uk adów elementarnych", "elementów
dyskretnych", uk adów scalonych itp.) po czonych razem w celu realizacji
okre lonej(ych) funkcji, wymienialna w ca o ci, która zazwyczaj mo e by
demontowana.

N.B. 1: "Element obwodu": pojedyncza czynna albo bierna funkcjonalna cz
uk adu elektronicznego, np. pojedyncza dioda, tranzystor, rezystor,
kondensator.

N.B. 2: "Element dyskretny": oddzielnie obudowany "uk ad elementarny" z
w asnymi ko cówkami wyj ciowymi.

200. "Ze sterowaniem zaprogramowanym w pami ci" (2, 3, 5)
Sterowanie za pomoc  instrukcji zaprogramowanych w pami ci elektronicznej,
które procesor mo e realizowa  w celu kierowania parametrami uprzednio
okre lonych funkcji.

N.B.: Urz dzenie mo e by  urz dzeniem "ze sterowaniem zaprogramowanym w
pami ci", bez wzgl du na to, czy pami  elektroniczna jest wewn trzna, czy
te  zewn trzna wzgl dem urz dzenia.

201. "Zgrzewanie dyfuzyjne" (1, 2, 9)
czenie molekularne w stanie sta ym co najmniej dwóch oddzielnych metali w

jeden element, przy czym wytrzyma o  miejsca po czenia jest równa
wytrzyma o ci najs abszego z materia ów.

202. "Zwierciad a odkszta calne" (6)
(Okre la si  je równie  adaptacyjnymi zwierciad ami optycznymi). S  to zwierciad a
maj ce:
(a) jedn  ci g  odbijaj c  powierzchni  optyczn , któr  mo na dynamicznie

odkszta ca  za pomoc  pojedynczych momentów lub si , kompensuj c w ten
sposób zniekszta cenia fal optycznych padaj cych na zwierciad o; lub

(b) wiele odbijaj cych elementów optycznych, które mo na oddzielnie i
dynamicznie przemieszcza  w inne po o enie za pomoc  dzia aj cych na nie
momentów lub si , kompensuj c w ten sposób zniekszta cenia fal optycznych
padaj cych na zwierciad o.



UZASADNIENIE

Projekt rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy  w sprawie wykazu

uzbrojenia,  jest wype nieniem upowa nienia ustawowego, zawartego w art. 6 ust. 5

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i

us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych

ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm).

Stosownie do postanowie  ww. przepisu, Minister Gospodarki i Pracy w

porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po

zasi gni ciu opinii Szefa Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, Szefa Agencji

Wywiadu,  zosta  zobowi zany do okre lenia, w drodze rozporz dzenia, wykazu

uzbrojenia, na obrót którym b dzie wymagane zezwolenie wydane przez organ kontroli

obrotu.

Przedmiotowy projekt rozporz dzenia zosta  przygotowany w zwi zku z

nowelizacj  przepisów ustawy, stanowi cej podstaw  jego wydania. Podstaw  wydania

przedmiotowego aktu b dzie stanowi  przepis art. 6 ust. 5, a nie jak dotychczas - art. 6

ust. 2. Zmieni si  zatem podstawa prawna wydania przedmiotowego rozporz dzenia.

Skutkiem prawnym zmiany przepisu upowa niaj cego jest to, e z dniem wej cia

ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o

znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania

mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw,

dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie z dnia rozporz dzenie z dnia 2 pa dziernika

2002 r. w sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym powinno zosta

dostosowane do brzmienia nadanego przedmiotow  nowelizacj .

Przepis przej ciowy nowelizacji ustawy zachowuje wa no  ww. rozporz dzenia

do dnia 31 lipca 2004 r., dlatego te  w tre ci przedmiotowego rozporz dzenia znalaz  si

przepis uchylaj cy rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 pa dziernika 2002 r. w



sprawie wykazu towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 182, poz. 1518 oraz Nr

203, poz. 1719).

Ponadto zmieni  si  równie  zakres przedmiotowy spraw przekazanych do

uregulowania w akcie wykonawczym, a ogranicza si  tylko i wy cznie do okre lenia

wykazu uzbrojenia ( wykaz towarów podwójnego zastosowania , na obrót którymi

wymagane b dzie zezwolenia okre la Rozporz dzenie UE nr  1334/2000.



Projekt

Rozporz dzenie
Rady Ministrów

z dnia...................2004 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu
strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic
towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa
pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm.1)) zarz dza si , co
nast puje:

§ 1. Okre la si  list  krajów, do których eksport z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa jest zakazany.
Lista stanowi za cznik nr 1 do rozporz dzenia.

§ 2. 1. Okre la si  list  krajów, do których eksport z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa jest
ograniczony. Lista stanowi za cznik nr 2 do rozporz dzenia.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, polega na obowi zku uzyskania zgody
Rady Ministrów na eksport z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu
strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa.

§ 3. Traci moc rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla
bezpiecze stwa pa stwa (Dz. U. Nr 143, poz. 1198 oraz  Nr 207, poz. 2015).

§ 4. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr  74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr ..., poz. .....
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Za czniki
do rozporz dzenia Rady Ministrów
z dnia........(poz.....)

ZA CZNIK Nr 1

LISTA KRAJÓW OBJ TYCH ZAKAZEM EKSPORTU Z TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

DLA BEZPIECZE STWA PA STWA

LP. KRAJ UWAGI

1 2 3

1 ISLAMSKIE PA STWO
AFGANISTANU

Dotyczy wy cznie dostaw dla Usamy bin Ladena,
cz onków organizacji Al-Qaida, talibów oraz innych
osób fizycznych, grup, wspólnot i przedsi wzi  z
nimi zwi zanych

2 REPUBLIKA ANGOLI Dotyczy Narodowego Zwi zku na Rzecz Ca kowitej
Niepodleg o ci Angoli (National Union for the Total
Independence of Angola - UNITA)

3 REPUBLIKA IRAKU Wyj tki dotycz ce dostaw wy cznie na potrzeby
dzia alno ci humanitarnej okre la w a ciwy Komitet
Rady Bezpiecze stwa Narodów Zjednoczonych
Nie dotyczy dostaw uzbrojenia i zwi zanych z nim
materia ów niezb dnych dla Tymczasowej W adzy
Koalicyjnej, które maj  s u y  celom rezolucji Rady
Bezpiecze stwa Narodów Zjednoczonych nr 1483 (2003)
i innych zwi zanych z ni  rezolucji

4 REPUBLIKA LIBERII Nie dotyczy dostaw na potrzeby jednostek si
pokojowych Zachodnioafryka skiej Wspólnoty
Gospodarczej (Economic Community of West African
States - ECOWAS) stacjonuj cych w Liberii

4 REPUBLIKA LIBERII Nie dotyczy dostaw na potrzeby jednostek si
pokojowych Zachodnioafryka skiej Wspólnoty
Gospodarczej (Economic Community of West African
States - ECOWAS) stacjonuj cych w Liberii

5 REPUBLIKA RUANDYJSKA Nie dotyczy rz du Ruandy
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6 REPUBLIKA SIERRA LEONE Nie dotyczy rz du Sierra Leone
Nie dotyczy jednostek Misji Pokojowej Narodów
Zjednoczonych w Sierra Leone (United Nations Mission
in Sierra Leone - UNAMSIL)

7 SOMALIJSKA REPUBLIKA
DEMOKRATYCZNA

Nie dotyczy dostaw na potrzeby przedstawicieli
Narodów Zjednoczonych, mediów i organizacji
humanitarnych na terenie Somalii okre lonych przez
w a ciwy Komitet Sankcji Narodów Zjednoczonych

8 WSZYSTKIE KRAJE WIATA Zakaz dotyczy wywozu z polskiego obszaru celnego
min przeciwpiechotnych obj tych kodem PCN 9306 90
10 0 Taryfy celnej, stanowi cej za cznik
do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U.
Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr
100, poz. 906, Nr 104, poz. 931, Nr 132, poz. 1116 i
Nr 141, poz. 1186)  - B DZIE OBOWI ZYWA A
TARYFA
CELNA WSPÓLNOTY inny kod CN

Zakaz nie dotyczy min wywo onych za granic :

1. przez jednostki wojskowe Si  Zbrojnych RP
uczestnicz ce w operacjach maj cych na
celu utrzymanie mi dzynarodowego pokoju i
bezpiecze stwa,

2. przez jednostki wojskowe Si  Zbrojnych RP
uczestnicz ce w wiczeniach wojskowych
organizowanych na podstawie porozumie
mi dzynarodowych,

3. które zosta y przywiezione przez jednostki
wojskowe pa stw obcych do wykorzystania w
ramach wicze  wojskowych przeprowadzanych
na terytorium RP na podstawie porozumie
mi dzynarodowych



4

ZA CZNIK Nr 2

LISTA KRAJÓW OBJ TYCH OGRANICZENIEM EKSPORTU Z TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM

DLA BEZPIECZE STWA PA STWA
LP. KRAJ UWAGI

1 2 3

1 BO NIA I HERCEGOWINA Nie dotyczy dostaw broni strzeleckiej
przeznaczonej dla si  policyjnych w
Bo ni i Hercegowinie oraz sprz tu
saperskiego

2 CHI SKA REPUBLIKA LUDOWA Dotyczy równie  Tajwanu

3 DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA

4 ISLAMSKA REPUBLIKA IRANU

5 KOREA SKA REPUBLIKA LUDOWO-
DEMOKRATYCZNA

6 REPUBLIKA KUBY

7 LIBIJSKA ARABSKA D AMAHIRIJA

LUDOWO-DEMOKRATYCZNA

8 ZWI ZEK MYANMAR

9 REPUBLIKA SUDANU

9 REPUBLIKA SUDANU

10 SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA

10 SYRYJSKA REPUBLIKA ARABSKA
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UZASADNIENIE

Projekt rozporz dzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia zakazu i

ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa

jest wype nieniem upowa nienia ustawowego, zawartego w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia

29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o

znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania

mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z

2000 r. Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm).

Stosownie do postanowie  ww. przepisu, Rada Ministrów ma okre li , w drodze

rozporz dzenia, list  krajów, do których eksport towarów o znaczeniu strategicznym jest

zakazany lub ograniczony, uwzgl dniaj c przy tym:

1) wa ny interes polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wzgl dy obronno ci lub bezpiecze stwa Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wa ny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej,

4) zobowi zania Rzeczypospolitej Polskiej wynikaj ce z umów

mi dzynarodowych, w tym dotycz cych nierozprzestrzeniania i

kontroli towarów o znaczeniu strategicznym.

Przedmiotowy projekt rozporz dzenia zosta  przygotowany w zwi zku z

nowelizacj  przepisów ustawy, stanowi cej podstaw  jego wydania. Podstaw  wydania

przedmiotowego aktu b dzie stanowi  przepis art. 6 ust. 6 , a nie jak dotychczas – art. 6

ust. 3. Zmieni si  zatem podstawa prawna wydania przedmiotowego rozporz dzenia.

Skutkiem prawnym zmiany przepisu upowa niaj cego jest to, e z dniem wej cia

w ycie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i

us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych

ustaw, dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie

wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla
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bezpiecze stwa pa stwa powinno zosta  dostosowane do brzmienia nadanego

przedmiotow  nowelizacj .

Przepis przej ciowy nowelizacji ustawy zachowuje wa no  ww. rozporz dzenia

do dnia 31 lipca 2004 r., dlatego te  w tre ci przedmiotowego rozporz dzenia znalaz  si

przepis uchylaj cy rozporz dzenie z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia

zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa

pa stwa (Dz. U. Nr 143, poz. 1198 oraz  Nr 207, poz. 2015).



ROZPORZ DZENIE
MINISTRA GOSPODARKI  I PRACY

Z dnia.................2004 r.

w sprawie zezwole  indywidualnych i globalnych na obrót towarami o
znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego.

Na podstawie art. 9 ust. 6 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o
obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym
dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i
bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z pó n.
zm.) zarz dza si , co nast puje:

§ 1. Rozporz dzenie okre la:
1) wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego na eksport

towarów o znaczeniu strategicznym oraz na wykonywanie us ug po rednictwa
oraz na wiadczenie pomocy technicznej, a tak e na import  i tranzyt uzbrojenia,

2) wzory zezwole  indywidualnych i globalnych na eksport, import i tranzyt
uzbrojenia lub cz ci zamiennych  uzbrojenia oraz na wykonywanie us ug
po rednictwa i na wiadczenie pomocy technicznej w zakresie towarów o
znaczeniu strategicznym,

3) wzór certyfikatu importowego,
4) inne dane, jakie powinien zawiera  wniosek o wydanie zezwolenia

indywidualnego i globalnego,
5) inne ni  wymienione w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z

zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla
bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i
bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej "ustaw ",
dokumenty, które powinny by  do czone do wniosku o wydanie zezwolenia
indywidualnego i globalnego.

§ 2. Okre la si  wzór:
1) wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego na:

a) eksport towarów o znaczeniu strategicznym,
b) na wykonywanie us ug po rednictwa ,
c) na wiadczenie pomocy technicznej,
d) na import  i tranzyt uzbrojenia
- stanowi cy za cznik nr 1 do rozporz dzenia,

2) zezwolenia indywidualnego i globalnego na:
a) eksport uzbrojenia lub cz ci zamiennych uzbrojenia - stanowi cy za cznik nr

2 do rozporz dzenia,
b) import towarów uzbrojenia lub cz ci zamiennych uzbrojenia  - stanowi cy

za cznik nr 3 do rozporz dzenia,
c) tranzyt uzbrojenia lub cz ci zamiennych uzbrojenia - stanowi cy za cznik nr

4 do rozporz dzenia,

Projekt rozporz dzenia z dnia 10 maja 2004r.



d) wykonywanie us ug po rednictwa  dotycz cych towarów o znaczeniu
strategicznym - stanowi cy za cznik nr 5 do rozporz dzenia,

e) wiadczenie pomocy technicznej w zakresie towarów o znaczeniu
strategicznym - stanowi cy za cznik nr 6 do rozporz dzenia

3) certyfikatu importowego - stanowi cy za cznik nr 7 do rozporz dzenia.

§ 3. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego na dokonanie
obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, oprócz danych, o których mowa w art. 9
ust. 3 ustawy, powinien zawiera  nast puj ce dane:
1) dotycz ce osoby fizycznej lub prawnej:

a) numer telefonu i faksu,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer REGON,
d) numer koncesji Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji w zakresie

wytwarzania i obrotu materia ami wybuchowymi, broni  i amunicj  oraz
wyrobami i technologi  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej
dalej "koncesj  MSWiA",

2) dotycz ce eksportera, importera i producenta:
a) numer telefonu i faksu,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer REGON,
d) numer koncesji MSWiA,

3) dotycz ce ko cowego u ytkownika:
a) numer telefonu i faksu,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer REGON,

4) wskazanie innych partnerów handlowych, którzy w ramach wnioskowanego
zezwolenia realizuj  czynno ci na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z podaniem:
a) nazwy,
b) adresu,
c) numeru telefonu i faksu,
d) adresu poczty elektronicznej,
e) numeru REGON,
g) charakteru realizowanych czynno ci,

5) planowany termin dokonania transakcji,
6) rodzaj transportu,
7) nazw  polskiego przej cia granicznego,
8) wskazanie miejsca, w którym zostanie dokonany prze adunek,
9) imi  i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu, faksu i poczty elektronicznej

osoby odpowiedzialnej u osoby fizycznej lub prawnej za koordynacj  kontroli
obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,

10) informacje osoby fizycznej lub prawnej dotycz ce mo liwo ci zastosowania
towarów o znaczeniu strategicznym obj tych wnioskiem do wykorzystania
nuklearnego, wojskowego lub do produkcji towarów o zastosowaniu wojskowym,
w badaniach, produkcji, obs udze, konserwacji, transporcie, wykrywaniu,
magazynowaniu broni j drowej, chemicznej, biologicznej lub rodków do jej
przenoszenia,

11) informacje osoby fizycznej lub prawnej, czy istniej  uzasadnione podstawy do
przypuszcze , e importer lub deklarowany ko cowy u ytkownik dokona



reeksportu towarów lub technologii wymienionych we wniosku lub nast pi zmiana
ich ko cowego wykorzystania,

12) informacje osoby fizycznej lub prawnej, czy zagraniczni partnerzy handlowi s
uprawnieni do udzia u w obrocie towarami i technologiami wymienionymi we
wniosku,

13) o wiadczenie osoby fizycznej lub prawnej dotycz ce prawdziwo ci informacji
zawartych we wniosku oraz w dokumentach do niego do czonych,

14) o wiadczenie osoby fizycznej lub prawnej dotycz ce obowi zków informacyjnych
wobec stron wymienionych we wniosku i Ministra Gospodarki i Pracy.

§ 4. Do wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego na
dokonanie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, oprócz dokumentów, o
których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, nale y do czy  nast puj ce dokumenty:

1. o wiadczenie osoby fizycznej lub prawnej o niezaleganiu z op atami nale no ci
bud etowych,

2. o wiadczenie osoby fizycznej lub prawnej o niezaleganiu z uiszczeniem c a,
3. pe nomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej ,
4. po wiadczon  notarialnie licencj  zagranicznego eksportera w przypadku

tranzytu,
5. kopi wiadectwa bezpiecze stwa przemys owego, je eli taki obowi zek wynika

z przepisów rozdzia u 11 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z pó n zm.).

§ 5. Dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-2, nie do cza si  do sk adanego
po raz kolejny wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego lub globalnego na
obrót towarami o znaczeniu strategicznym, chyba e dane i informacje zawarte w
do czonych uprzednio dokumentach uleg y zmianie.

§ 6. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia

MINISTER GOSPODARKI I PRACY 



MINISTER GOSPODARKI I PRACY 
Plac Trzech Krzy y 3/5, 00-905 Warszawa

CZ  A

Data z o enia wniosku:
(wype nia Ministerstwo Gospodarki i
Pracy)

Numer wniosku:
(wype nia Ministerstwo Gospodarki i
Pracy)

Numer wniosku:
(wype nia wnioskodawca)

WNIOSEK O WYDANIE:
(dotyczy: obrotu z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa,

a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa)
ZEZWOLENIA INDYWIDUALNEGO GLOBALNEGONEGO :

EKSPORT  IMPORT  TRANZYT WIADCZENIE US UGI
Rodzaj us ugi: Po rednictwo   Doradztwo handlowe   Pomoc w zawieraniu umów Inne

Wniosek nale y wype ni  pismem drukowanym lub na maszynie. 
Nale y zakre li  w a ciwe kwadraty.

Wype niaj c wniosek nie nale y stosowa  skrótów.
Je eli wyznaczone miejsce na odpowied  jest niewystarczaj ce, dalsze informacje
nale y wpisa  w polu nr 27 oraz cz ci B i C wniosku.

1. Wniskodawca

Nr koncesji MSWiA:
Nazwa (firma):

          

          

Ulica/numer:           REGON:           

Miejscowo  /kod:           Nr w rejestrze przedsi biorców           

Numer telefonu:           Numer
faksu:           Poczta

elektroniczna:           

2. Rodzaj i zakres
wykonywanej
przez wniosko-
dawc  dzia alno -
ci gospodarczej:

          

3 Wniosek dotyczy
towarów:

z wykazu
uzbrojenia

z wykazu towarów
podwójnego zastosowania

kierowanych do krajów
obj tych ograniczeniami

4 Sposób wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym przez ko cowego u ytkownika:
          

5 Kraj ko cowego
przeznaczenia:

6 Nazwa polskiego przej cia
granicznego / urz du
celnego:1

          

117 Rodzaj
transportu:
1

          
Planowany termin
dokonania transakcji:

8 Kraj wysy ki towaru:

9 Pa stwo, w którym obecnie jest lub w
przysz o ci b dzie ulokowany towar:

10 Pa stwo, w którym towar b dzie obj ty
procedur  celn :

                                          
1 Nie dotyczy us ugi.

cznik do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia .............. (poz.) ....
Za cznik nr 1



/

                                          
2 Nie dotyczy zagranicznych partnerów handlowych.

3 Pozosta ych partnerów handlowych nale y umie ci  w cz ci C wniosku.

Nr koncesji MSWiA2:Nazwa (firma):           
          

Ulica/numer:           
Miejscowo
/kod:           REGON: 3           
Pa stwo:           Nr w rejestrze przedsi biorców 3           

12
Ek

sp
or

te
r:

Numer
telefonu:           Numer

faksu:           Poczta
elektroniczna:           

Nr koncesji MSWiA3:
Nazwa (firma):

          
          

Ulica/numer:           

Miejscowo
/kod:           REGON: 3           

Pa stwo:           Nr w rejestrze przedsi biorców 3           

13

Im
po

rt
er

:

Numer
telefonu:           Numer

faksu:           Poczta
elektroniczna:           

Nr koncesji MSWiA3:
Nazwa (firma):

          
          

Ulica/numer:           

Miejscowo
/kod:           REGON: 3           

Pa stwo:           Nr w rejestrze przedsi biorców 3           

14

K
o

co
w

y
u

yt
ko

w
ni

k:
3

Numer telefonu:           Numer
faksu:           Poczta

elektroniczna:           

Nr koncesji MSWiA3:
Nazwa (firma):

          

          

Ulica/numer:           

Miejscowo
/kod:           REGON: 3           

Pa stwo:           Nr w rejestrze przedsi biorców 3           

15

Pr
od

uc
en

t:
4

Numer telefonu:           Numer
faksu:           Poczta

elektroniczna:           

Nr koncesji MSWiA3:
Nazwa (firma):

          

          

Ulica/numer:           
Miejscowo
/kod:           REGON: 3           

Pa stwo:           Nr w rejestrze przedsi biorców 3           

In
ny

 p
ar

tn
er

ha
nd

lo
w

y4

Numer telefonu:           Numer
faksu:           Poczta

elektroniczna:           

16

Charakter czynno ci realizowanych na rzecz transakcji:

Imi  i nazwisko:           

Stanowisko:           

17 Osoba odpowiedzialna
u wnioskodawcy za ko-
ordynacj  kontroli
obrotu towarami o zna-
czeniu strategicznym

Numer
telefonu:           Numer

faksu:           Poczta
elektroniczna:



18 Towary o znaczeniu strategicznym wymienione w cz ci B wniosku s  specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do wykorzystania nuklearnego.4

TAK NIE

19 Towary o znaczeniu strategicznym wymienione w cz ci B wniosku s  specjalnie zaprojektowane lub
przystosowane do wykorzystania wojskowego lub do produkcji towarów o zastosowaniu wojskowym. 5

TAK NIE

20
Towary o znaczeniu strategicznym wymienione w cz ci B wniosku mog  by  wykorzystane w badaniach,
produkcji, obs udze, konserwacji, transporcie, wykrywaniu, magazynowaniu broni j drowej, chemicznej,
biologicznej lub rodków do jej przenoszenia. 5

TAK NIE

21 Istniej  podstawy do przypuszcze , e te towary lub technologie mog  by  u yte do celów wymienionych w
polach 18-20.5

TAK NIE

22
Na podstawie dotychczasowych rozmów handlowych istniej  podstawy do przypuszcze , e importer lub
deklarowany ko cowy u ytkownik dokona reeksportu towarów lub technologii wymienionych we wniosku lub
nast pi zmiana ich ko cowego wykorzystania.5

TAK NIE

23 Czy zagraniczni partnerzy handlowi s  uprawnieni przez w a ciwe w adze w asnego kraju do udzia u w obrocie
towarami i technologiami wymienionymi we wniosku?

TAK NIE

24 Do czam wniosek o wydanie certyfikatu
importowego:

TAK NIE 25 Do czam wniosek o po wiadczenie
o wiadczenia ko cowego u ytkownika:

TAK NIE

26 O wiadczenie:
Ja, ni ej podpisany, o wiadczam, e:
a) zgodnie z moj  wiedz  i przekonaniem, wszystkie informacje podane w cz ciach A, B i C niniejszego wniosku oraz

wszystkie przedstawione dokumenty s  prawdziwe i kompletne oraz w pe ni i wiernie opisuj  warunki zamówienia i inne
fakty dotycz ce transakcji handlowej,

b) podejm  niezb dne dzia ania, eby towary lub technologie, o których mowa we wniosku, dotar y do ko cowego u ytkownika,
c) poinformuj  pisemnie zagranicznego importera, e zmiana sposobu wykorzystania lub ko cowego u ytkownika wymagaj

uprzedniej zgody polskiego organu kontroli obrotu,
d) poinformuj  inne strony wymienione w niniejszym wniosku o konieczno ci uzyskania zezwolenia polskiego organu kontroli

obrotu,
e) niezw ocznie powiadomi  Ministra Gospodarki i  Pracy  o wszelkich zmianach w umowie.

                    

Imi , nazwisko, stanowisko Podpis Piecz  firmowa Data
27 Dodatkowe informacje:

                                          

4 Dotyczy eksportu



/

          



CZ  B

Data z o enia wniosku:
(wype nia Ministerstwo Gospodarki i 
Pracy)

Numer wniosku:
(wype nia Ministerstwo Gospodarki i
Pracy)

Numer wniosku wnioskodawcy:
(wype nia wnioskodawca)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA INDYWIDUALNEGO/GLOBALNEGO
(dotyczy: towarów, technologii i us ug o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa,

a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa)
Wniosek nale y wype ni  pismem drukowanym lub na maszynie.

Lp.
Nazwa i szczegó owy opis towaru o znaczeniu
strategicznym lub us ugi

(typ, marka, rodzaj, nr fabryczny1)
Producent2

Numer
kontrolny3

(kategoria,
podpunkt)

Ilo Jednostka
miary

Warto
jedno-
stkowa

Warto

Warto  ogó em:
Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona: Kart:

                                                          
1 W przypadku wnioskowania o wydanie certyfikatu importowego nale y poda  równie  angielsk  nazw  towaru.

2 Szczegó owe dane dotycz ce producenta nale y umie ci  w cz ci A i/lub C wniosku

3 Numer kontrolny z wykazu towarów podwójnego zastosowania lub wykazu uzbrojenia.



CZ  C
Data z o enia wniosku:
(wype nia Ministerstwo Gospodarki i
Pracy)

Numer wniosku:
(wype nia Ministerstwo Gospodarki i
Pracy )

Numer wniosku:
(wype nia wnioskodawca)

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA INDYWIDUALNEGO/GLOBALNEGO
(dotyczy: innych partnerów ni  okre leni w pkt. 14, 15 i 16 cz ci A wniosku, bior cych udzia  w obrocie towarami,

technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego
pokoju i bezpiecze stwa)

Wniosek nale y wype ni  pismem drukowanym lub na maszynie.
Lp. Nr koncesji MSWiA1:Nazwa

(firma):

Ulica/numer:

Miejscowo
/kod:

Nr w rejestrze przedsi biorców1:

Pa stwo: Regon: 1

Numer
telefonu:

Numer
faksu:

Poczta
elektroniczna:

Charakter czynno ci realizo-
wanych na rzecz transakcji:
Lp. Nr koncesji MSWiA1:Nazwa

(firma):

Ulica/numer:

Miejscowo
/kod:

Nr w rejestrze przedsi biorców1:

Pa stwo: Regon: 1

Numer
telefonu:

Numer
faksu:

Poczta
elektroniczna:

Charakter czynno ci realizo-
wanych na rzecz transakcji:
Lp. Nr koncesji MSWiA1:Nazwa

(firma):

Ulica/numer:

Miejscowo
/kod:

Nr w rejestrze przedsi biorców1:

Pa stwo: Regon: 1

Numer
telefonu:

Numer
faksu:

Poczta
elektroniczna:

Charakter czynno ci realizo-
wanych na rzecz transakcji:
Lp. Nr koncesji MSWiA1:Nazwa

(firma):

Ulica/numer:

Miejscowo
/kod:

Nr w rejestrze przedsi biorców1:

Pa stwo: Regon: 1

Numer
telefonu:

Numer
faksu:

Poczta
elektroniczna:

Charakter czynno ci realizo-
wanych na rzecz transakcji:

Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona: Kart:

                                                          
1 Nie dotyczy zagranicznych partnerów handlowych.



1
2. Numer zezwolenia 3. Data wa no ci1. Eksporter

4. Osoba prowadz ca spraw

5. Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie

8. Kraj pochodzenia Kod7. Agent/Przedstawiciel (je eli inny ni  eksporter)

9. Kraj wysy ki towaru Kod

11. Pa stwo cz onkowskie, w którym obecnie jest lub w
przysz o ci b dzie ulokowany towar

Kod

Z
E

Z
W

O
L

E
N

IE
 I

N
D

Y
W

ID
U

A
L

N
E

 N
A

 E
K

SP
O

R
T

12. Pa stwo cz onkowskie, planowanego poddania towaru
procedurom celnym

Kod

1

10. Ko cowy u ytkownik

13. Kraj ko cowego przeznaczenia Kod

15. Kod towarowy 16. Numer kontrolny14. Opis towarów

17. Warto  i waluta 18. Ilo

19. Sposób wykorzystania towarów przez ko cowego u ytkownika 20. Data kontraktu 21. Celne procedury
eksportowe

22. Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania
mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

Do wype nienia przez organ wydaj cy zezwolenie

Piecz

Zezwolenie indywidualne nale y zwróci  po wykorzystaniu lub up ywie terminu
wa no ci do Ministerstwa Gospodarki i  Pracy .
Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest
dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Orygina  zezwolenia indywidualnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do
wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona

niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j
wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej
dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).

2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na
podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu
przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e wnie  skarg
do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji
stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o
post powaniu przed s dami administracyjnymi skarg  wnosi si  za
po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.

Podpis

Organ wydaj cy zezwolenie

Data

Za cznik do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia .............. (poz.) ....
Za cznik nr 2



1
BIS

2. Numer zezwolenia 3. Data wa no ci1. Eksporter

Lp. 14. Opis towarów 16. Numer
kontrolny

17.Warto  i waluta 18. Ilo

Z
E

Z
W

O
L

E
N

IE
 I

N
D

Y
W

ID
U

A
L

N
E

 N
A

 E
K

SP
O

R
T

Warto  ogó em



Uwaga: W cz ci 1 kolumny 24 nale y umie ci  ilo  pozosta ych towarów, za  w cz ci 2 ilo  towarów wykorzystanych.
23. Ilo /warto  netto (masa/inne jednostki netto z wskazaniem
jednostek)

24. Ilo 25. S ownie wykorzystano
ilo /warto

26. Dokument celny (rodzaj i
numer) lub wyci g (Nr) i data

27. Kraj cz onkowski, stempel celny, imi  i nazwisko
oraz podpis.

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2



1
2. Numer zezwolenia 3. Data wa no ci1. Eksporter

4. Osoba prowadz ca spraw

5. Odbiorca 6. Organ wydajacy zezwolenie

8. Kraj pochodzenia Kod7. Agent/Przedstawiciel (je eli inny ni  eksporter)

9. Kraj wysy ki towaru Kod

11. Pa stwo cz onkowskie, w którym obecnie jest lub w
przysz o ci b dzie ulokowany towar

Kod

Z
E

Z
W

O
L

E
N

IE
 G

L
O

B
A

L
N

E
 N

A
 E

K
SP

O
R

T

12. Pa stwo cz onkowskie, planowanego poddania towaru
procedurom celnym

Kod

1

10. Ko cowy u ytkownik

13. Kraj ko cowego przeznaczenia Kod

15. Kod towarowy 16. Numer kontrolny14. Opis towarów

17. Warto  i waluta 18. Ilo

19. Sposób wykorzystania towarów przez ko cowego u ytkownika 20. Data kontraktu 21. Celne procedury
eksportowe

22. Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania
mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

Do wype nienia przez organ wydaj cy zezwolenie

Piecz

Zezwolenie globalne nale y zwróci  po up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa
Gospodark i  Pracy.
Zezwolenie globualne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie globualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest
dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Kopi  zezwolenia globalnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o
nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona

niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j
wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej
dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).

2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na
podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu
przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e wnie  skarg
do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji
stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o
post powaniu przed s dami administracyjnymi skarg  wnosi si  za
po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.

Podpis

Organ wydaj cy zezwolenie

Data



1
BIS

2. Numer zezwolenia 3. Data wa no ci1. Eksporter

Lp. 14. Opis towarów 16. Numer
kontrolny

17.Warto  i waluta 18. Ilo

Z
E

Z
W

O
L

E
N

IE
 G

L
O

B
A

L
N

E
 N

A
 E

K
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O
R

T

Warto  ogó em



Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki iPracy

Numer zezwolenia:
CZ

A

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA IMPORT
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

IMPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

EKSPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

KO COWY U YTKOWNIK: KO COWY U YTKOWNIK:

KO COWY U YTKOWNIK: KO COWY U YTKOWNIK:

NAZWA POLSKIEGO PRZEJ CIA GRANICZNEGO:

Termin wa no ci zezwolenia: Minister Gospodarki i Pracy

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko

.................................................................
Podpis/piecz /data

Zezwolenie indywidualne nale y zwróci  po wykorzystaniu lub up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa Gospodarki i  Pracy .
Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Orygina  zezwolenia indywidualnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e

wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.

Za cznik do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki, i Pracy  z dnia .............. (poz.) ....
Za cznik nr 3



Numer zezwolenia: CZ  B
ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA IMPORT

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla
utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

Lp. Nazwa i szczegó owy opis towaru o znaczeniu strategicznym lub us ugi Numer
kontrolny

Ilo /Jednostka
miary

Warto

Warto  ogó em:

Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona:          Kart:



Pozosta o do wykorzystania

Ilo Warto Ilo Warto
Stempel celny

(imi , nazwisko i podpis
funkcjonariusza celnego)



Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki, Pracy

i Polityki Spo ecznej

Numer zezwolenia:
CZ

A

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA IMPORT
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

IMPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

EKSPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

KO COWY U YTKOWNIK: KO COWY U YTKOWNIK:

KO COWY U YTKOWNIK: KO COWY U YTKOWNIK:

NAZWA POLSKIEGO PRZEJ CIA GRANICZNEGO:

Termin wa no ci zezwolenia: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko

.................................................................
Podpis/piecz /data

Zezwolenie globalne nale y zwróci  po up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej.
Zezwolenie globalne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie globalne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Kopi  zezwolenia globalnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e

wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.



Numer zezwolenia: CZ  B
ZEZWOLENIE GLOBALNE NA IMPORT

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla
utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

Lp. Nazwa i szczegó owy opis towaru o znaczeniu strategicznym lub us ugi Numer
kontrolny

Ilo /Jednostka
miary

Warto

Warto  ogó em:

Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona:          Kart:



Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki i Pracy

Numer zezwolenia:
CZ

A

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANZYT
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA: KO COWY U YTKOWNIK:

EKSPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

IMPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

KO COWY U YTKOWNIK: KO COWY U YTKOWNIK:

NAZWA POLSKIEGO PRZEJ CIA GRANICZNEGO:

Termin wa no ci zezwolenia: Minister Gospodarki i Pracy

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko

.................................................................
Podpis/piecz /data

Zezwolenie indywidualne nale y zwróci  po wykorzystaniu lub up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa Gospodarki i  Pracy
Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Orygina  zezwolenia indywidualnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e

wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.

Za cznik do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia .............. (poz.) ....
Za cznik nr 4



Numer zezwolenia: CZ  B
ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA TRANZYT

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla
utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

Lp. Nazwa i szczegó owy opis towaru o znaczeniu strategicznym lub us ugi Numer
kontrolny

Ilo /Jednostka
miary

Warto

Warto  ogó em:

Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona:          Kart:



Pozosta o do wykorzystania

Ilo Warto Ilo Warto
Stempel celny

(imi , nazwisko i podpis
funkcjonariusza celnego)



Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki i Pracy

Numer zezwolenia:
CZ

A

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA TRANZYT
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA: KO COWY U YTKOWNIK:

EKSPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

IMPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

KO COWY U YTKOWNIK: KO COWY U YTKOWNIK:

NAZWA POLSKIEGO PRZEJ CIA GRANICZNEGO:

Termin wa no ci zezwolenia: Minister Gospodarki i Pracy

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko

.................................................................
Podpis/piecz /data

Zezwolenie globalne nale y zwróci  po up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa Gospodarki i  Pracy.
Zezwolenie globalne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie globalne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Kopi  zezwolenia globalnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e

wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.



Numer zezwolenia: CZ  B
ZEZWOLENIE GLOBALNE NA TRANZYT

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla
utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

Lp. Nazwa i szczegó owy opis towaru o znaczeniu strategicznym lub us ugi Numer
kontrolny

Ilo /Jednostka
miary

Warto

Warto  ogó em:

Nr ostatniej pozycji na tej stronie: Strona:          Kart:



Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki i Pracy

Numer zezwolenia:

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WIADCZENIE US UGI
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

OSOBA PRAWNA LUB FIZYCZNA: KO COWY U YTKOWNIK:

IMPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

EKSPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

Opis us ugi:

Warto  i waluta

Termin wa no ci zezwolenia: Minister Gospodarki i  Pracy

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko

.................................................................
Podpis/piecz /data

Zezwolenie indywidualne nale y zwróci  po wykorzystaniu lub up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa Gospodarki i Pracy .
Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Orygina  zezwolenia indywidualnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e

wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.

Za cznik do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia .............. (poz.) ....
Za cznik nr 5





Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki i Pracy

Numer zezwolenia:

ZEZWOLENIE INDYWIDUALNE NA WIADCZENIE POMOCY TECHNICZNEJ
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

OSOBA PRAWNA LUB FIZYCZNA: KO COWY U YTKOWNIK:

IMPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

EKSPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

Opis us ugi:

Warto  i waluta

Termin wa no ci zezwolenia: Minister Gospodarki i Pracy

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko

.................................................................
Podpis/piecz /data

Zezwolenie indywidualne nale y zwróci  po wykorzystaniu lub up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa Gospodarki i Pracy .
Zezwolenie indywidualne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Orygina  zezwolenia indywidualnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e

wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.

Za cznik do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i  Pracy  z dnia .............. (poz.) ....
Za cznik nr 6



Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki i Pracy

Numer zezwolenia:

ZEZWOLENIE GLOBALNE NA WIADCZENIE POMOCY TECHNICZNEJ
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

OSOBA PRAWNA LUB FIZYCZNA: KO COWY U YTKOWNIK:

IMPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

EKSPORTER: KO COWY U YTKOWNIK:

Opis us ugi:

Warto  i waluta

Termin wa no ci zezwolenia: Minister Gospodarki i Pracy

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko

.................................................................
Podpis/piecz /data

Zezwolenie globalne nale y zwróci  po up ywie terminu wa no ci do Ministerstwa Gospodarki i  Pracy.
Zezwolenie globalne oraz uprawnienia z niego wynikaj ce s  niezbywalne.
Zezwolenie globaalne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest dokumentem maj cym znaczenie dla kontroli celnej.
Kopi  zezwolenia globalnego do cza si  do zg oszenia celnego lub do wniosku o nadanie przeznaczenia celnego.
1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od

dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e

wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.



Rzeczpospolita Polska
Minister Gospodarki i Pracy

Republic of Poland
Minister of Economy and

Labour

Numer certyfikatu importowego:
(Number of Import Certificate)

Numer zezwolenia na import:
(Number of Import License)

CERTYFIKAT IMPORTOWY
(IMPORT CERTIFICATE)

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla
utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 119, poz. 1250 z pó n. zm.)

IMPORTER: (IMPORTER) EKSPORTER: (EXPORTER)

Nazwa i opis towaru, technologii lub us ugi:
(Name and description of goods/technologies/services)

Numer kontrolny:
(Control number)

Ilo :
(Quantity)

Warto :
(Value)

Opis ostatecznego wykorzystania towaru lub technologii: (Description of end-use of goods/technologies)

Za wiadcza si , e importer zobowi za  si , i  wprowadzi wymienione w certyfikacie towary i technologie na terytorium Polski i niezw ocznie powiadomi Ministerstwo Gospodarki i Pracy  o wszelkich zmianach w
warunkach kontraktu. Importer z o y  o wiadczenie, e jest wiadomy, i  reeksport, zmiana ko cowego u ytkownika lub deklarowanego ko cowego wykorzystania towaru lub technologii wymagaj  uprzedniej zgody
organu wydaj cego certyfikat.
Importer w uzgodnieniu z ko cowym u ytkownikiem zobowi za  si  do umo liwienia przeprowadzenia przez polskie w adze kontroli eksportu, przy ewentualnym udziale przedstawicieli w adz kraju eksportera, kontroli
zgodno ci wykorzystania towarów lub technologii z warunkami pozwolenia w miejscu ich wykorzystania w ca ym okresie ich pozostawania na terytorium RP.
This is to certify  that the Importer has taken the commitment to import into Polish customs area the aforementioned goods and technologies  and to immediately notify the Ministry of Economy and Laboury should any
changes of terms of contract occur.
The Importer stated that he was aware of the requirements for a prior approval of the authority issuing the certificate  for reexport, further transfer and change of declared end-use of goods or technologies. The Importer
and the end-user agreed to undertake the commitment to enable carrying out the control of conformity with provision of the export license in respect of use of a/m goods or technologies. This inspection will be executed by
the representatives of the Polish Export Control Authorities in presence of officials of exporter's country and may take place any time within the whole period the goods and technologies are on the territory of the Republic
of Poland.

Certyfikat importowy jest wa ny 6 miesi cy od daty wydania
(Import certificate is valid for 6 months since date of issue)

Minister Gospodarki i  Pracy 
(Minister of Economy and Labour )

..............................................................
Imi /nazwisko/stanowisko (Full name/Position)

..............................................................
Podpis/piecz /data (Signature/Stamp/Date)

1. Od niniejszej decyzji nie s u y stronie odwo anie. Jednak e strona niezadowolona z decyzji mo e zwróci  si  do tego samego organu, który j  wyda  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od
dnia jej dor czenia (art. 127 § 3 i 129 § 2 Kpa).

2. Po wyczerpaniu rodka odwo awczego w trybie art. 127 § 3 Kpa strona na podstawie art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz 1270), mo e
wnie  skarg  do s du administracyjnego w terminie 30 dni od dnia dor czenia decyzji  stronie. Na podstawie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi
skarg  wnosi si  za po rednictwem organu, który wyda  decyzj  b d c  przedmiotem skargi.

Za cznik do Rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia .............. (poz.) ....
Za cznik nr 7



UZASADNIENIE

Projekt rozporz dzenia w sprawie zezwole   indywidualnych i globalnych na

obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzoru certyfikatu importowego  jest

wype nieniem delegacji ustawowej zawartej w art. 9 ust. 6 oraz art. 22 ust. 7 ustawy z

dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o

znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania

mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.

Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm.).

 Projekt przedmiotowego rozporz dzenia zosta  przygotowany w zwi zku z

nowelizacj  ww. ustawy, konsekwencj  której jest merytoryczna  zmiana przepisu art.

9 stanowi cego podstaw  do wydania omawianego rozporz dzenia.

Zmiana ustawy  z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic  towarami,

technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a

tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie

niektórych ustaw przewiduje, i  zezwolenia globalne, które na podstawie ustawy

pierwotnej wydawane  mia y by  w drodze rozporz dzenia ministra w a ciwego do

spraw gospodarki (podobnie zreszt  jak zezwolenia generalne), wydawane b d

przez organ kontroli obrotu w drodze decyzji administracyjnej, tak jak jest to

przewidziane dla zezwole  indywidualnych. W zwi zku z powy szym znacznej

zmianie uleg y postanowienia art. 9 ustawy, do brzmienia którego musi zosta

dostosowana regulacja wydana na jego podstawie.

Zmianie uleg  równie  zakres regulacji. Stosownie do przepisu

upowa niaj cego w projekcie rozporz dzenia okre lone zosta y:

1) wzory wniosków o wydanie zezwolenia indywidualnego i globalnego na:
a)  eksport  towarów o znaczeniu strategicznym, 
b) wykonywanie us ugi po rednictwa w zakresie towarów o znaczeniu

strategicznym,
c) wiadczenie pomocy technicznej w zakresie towarów o znaczeniu

strategicznym,
2) wzory zezwole  indywidualnych i globalnych na:

a) eksport uzbrojenia lub cz ci zamiennych uzbrojenia,
b) wykonywanie us ugi po rednictwa w zakresie towarów o znaczeniu

strategicznym,
c) wiadczenie pomocy technicznej w zakresie towarów o znaczeniu

strategicznym,



3) wzór certyfikatu importowego,
4) inne dane, jakie powinien zawiera  wniosek o wydanie zezwolenia

indywidualnego i globalnego.

Wzory zezwole  indywidualnych i globalnych na eksport towarów podwójnego

zastosowania okre laj  przepisy rozporz dzenia Rady Nr 1334/2000.



Projekt z dnia 10 maja 2004 r.

Rozporz dzenie

Ministra Gospodarki i Pracy 1)

z dnia ............ 2004 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwole  indywidualnych  i
globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych korzystaj cych z zezwole

generalnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic
towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa
pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm. 2)) zarz dza si , co
nast puje:

§ 1. Rejestr udzielonych zezwole  indywidualnych i globalnych oraz osób fizycznych
lub prawnych korzystaj cych z zezwole   generalnych prowadzi si  w formie ksi gi
rejestrowej, zwanej dalej "ksi g ".

§ 2. Ksi ga sk ada si  z dwóch cz ci, w których oddzielnie rejestruje si  udzielone
zezwolenia indywidualne i globalne oraz osoby fizyczne lub prawne korzystaj ce z
zezwole  generalnych.

§ 3. 1. W cz ci ksi gi dotycz cej zezwole  indywidualnych i globalnych
zamieszcza si  dane zawarte we wniosku o wydanie zezwolenia, informacje zawarte w
zezwoleniu oraz informacje o zmianie lub cofni ciu zezwolenia.

2. W cz ci ksi gi dotycz cej osób fizycznych lub prawnych korzystaj cych z
zezwole  generalnych zamieszcza si  dane zawarte w o wiadczeniu osoby fizycznej lub
prawnej o rozpocz ciu obrotu towarami o znaczeniu strategicznym oraz informacje o
realizacji tego obrotu.

§ 4. 1. Ksi ga rejestrowa mo e by  prowadzona  w systemie informatycznym, pod
warunkiem e dane w nim zawarte znajduj  potwierdzenie w dokumentach
przechowywanych przez organ kontroli obrotu.

2. Wpis do ksi gi powinien by  trwa y i wyra ny, nie mo e by  wymazywany ani w
inny sposób usuwany.

3. Adnotacji o sprostowaniu b dów pisarskich i rachunkowych oraz innych
oczywistych omy ek, w zakresie obj tym rejestrem, dokonuje si  w odpowiednich
cz ciach ksi gi, o których mowa w § 3.



4. Ksi g  i wydruki danych zapisanych w systemie informatycznym przechowuje si
zgodnie z przepisami dotycz cymi klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji do
celów archiwalnych.

§ 5. Traci moc rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie
sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwole  indywidualnych oraz
przedsi biorców korzystaj cych z zezwole  globalnych i generalnych (Dz. U. Nr 17, poz.
201).

§ 6. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

MINISTER GOSPODARKI i PRACY 

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia em administracji rz dowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust.
2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004r. w sprawie szczegó owego zakresu
dzia ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106 z 2004r., poz.1120)

2) zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1789 oraz z 2002 r. Nr
41, poz. 365, Nr  74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.



UZASADNIENIE

Projekt rozporz dzenia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych

zezwole  indywidualnych  i globalnych oraz osób fizycznych lub prawnych

korzystaj cych z zezwole   generalnych jest wype nieniem delegacji ustawowej zawartej

w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic  towarami,

technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a

tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm.).

Przedmiotowy projekt rozporz dzenia zosta  przygotowany w zwi zku z

nowelizacj  przepisów ustawy, stanowi cej podstaw  jego wydania, która to ustawa

zmienia zakres przedmiotowy i dane zawarte w rejestrze udzielonych zezwole .

Skutkiem prawnym zmiany przepisu upowa niaj cego jest to, e z dniem wej cia

w ycie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i

us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych

ustaw, dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego

2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwole  indywidualnych

oraz przedsi biorców korzystaj cych z zezwole  globalnych i generalnych (Dz. U. Nr 17,

poz. 201) powinno zosta  dostosowane do brzmienia nadanego przedmiotow

nowelizacj . Przepis przej ciowy nowelizacji ustawy zachowuje wa no  ww.

rozporz dzenia do dnia 31 lipca 2004 r., dlatego te  w tre ci przedmiotowego

rozporz dzenia znalaz  si  przepis uchylaj cy rozporz dzenie Ministra Gospodarki z

dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwole

indywidualnych oraz przedsi biorców korzystaj cych z zezwole  globalnych i

generalnych (Dz. U. Nr 17, poz. 201).



projekt 

ROZPORZ DZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia __________ 2004 r.

w sprawie wzoru zg oszenia zamiaru dokonania importu towarów podwójnego
zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji.

Na podstawie art. 21c ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic
towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a
tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250, z pó n. zm.1)) zarz dza si , co nast puje:

§1.

Rozporz dzenie okre la:
1)  wzór zg oszenia zamiaru dokonania importu, na polski obszar celny, towarów podwójnego

zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji,
wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 2la ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego
pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej dalej „ustaw ";

2)  inne dane, ni  wymienione w art. 21c ust. l ustawy, jakie powinno zawiera  zg oszenie
zamiaru dokonania importu towarów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w
telekomunikacji lub do ochrony informacji, zwane dalej „zg oszeniem";

3)  inne ni , wymienione w art. 21c ust. 3 ustawy, dokumenty, które powinny by  do czone do
zg oszenia.

§2.
        Wzór zg oszenia okre la za cznik do rozporz dzenia.

  §3.

Zg oszenie oprócz danych, o których mowa w art. 21c ust. l ustawy, powinno zawiera :
1) dane dotycz ce osoby fizycznej lub prawnej:

a) numer telefonu i faksu,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer REGON,
d) numer koncesji Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji na wykonywanie dzia alno ci

w zakresie wytwarzania i obrotu materia ami wybuchowymi, broni  i amunicj  oraz
wyrobami i technologi  o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej
„koncesj  MSWiA", o ile jest wymagana;

2) dane dotycz ce importera i producenta:
a) numer telefonu i faksu,
b) adres poczty elektronicznej,
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c) numer REGON,
d) numer koncesji MSWiA, o ile jest wymagana,
e) numer w rejestrze przedsi biorców;

3) dane dotycz ce ko cowego u ytkownika:
a) numer telefonu i faksu,
b) adres poczty elektronicznej,
c) numer REGON,
d) numer w rejestrze przedsi biorców;

4) wskazanie innych partnerów handlowych, którzy w ramach planowanego dokonania importu
realizuj  czynno ci na rzecz osoby fizycznej lub prawnej z podaniem:
a) nazwy,
b) adresu,
c) numeru telefonu i faksu,
d) adresu poczty elektronicznej,
e) numeru REGON,
f) numeru w rejestrze przedsi biorców,
g) charakteru realizowanych czynno ci;

5) planowany termin dokonania transakcji;
6) sposób transportu;
7) nazw  polskiego przej cia granicznego;
8) wskazanie miejsca, w którym zostanie dokonany prze adunek;

9) imi  i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu, faksu i poczty elektronicznej osoby
odpowiedzialnej u osoby fizycznej lub prawnej za koordynacj  monitorowania importu
towaru podwójnego zastosowania;

10) informacje osoby fizycznej lub prawnej, czy istniej  uzasadnione podstawy do przypuszcze , e
importer lub deklarowany ko cowy u ytkownik dokona reeksportu towarów lub technologii
wymienionych w zg oszeniu lub nast pi zmiana ich ko cowego wykorzystania;

11) informacje osoby fizycznej lub prawnej, czy zagraniczni partnerzy handlowi s  uprawnieni do
udzia u w obrocie towarami i technologiami wymienionymi w zg oszeniu;

12) o wiadczenie osoby fizycznej lub prawnej dotycz ce prawdziwo ci informacji zawartych w
zg oszeniu oraz w dokumentach do niego do czonych.

§4.

Do zg oszenia oprócz dokumentów, o których mowa w art. 21c ust. 3 ustawy, nale y
do czy :
1) odpis z rejestru przedsi biorców;
2) kopi  dokumentu o nadaniu osobie fizycznej lub prawnej numeru identyfikacji podatkowej

NIP;
3) kopi  dokumentu w a ciwego urz du statystycznego o nadaniu osobie fizycznej lub prawnej

numeru identyfikatora statystycznego REGON;
4) o wiadczenie osoby fizycznej lub prawnej o niezaleganiu z op atami nale no ci bud etowych;
5) o wiadczenie osoby fizycznej lub prawnej o niezaleganiu z uiszczeniem c a;
6) pe nomocnictwo do reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej;
7) kopi wiadectwa bezpiecze stwa przemys owego, je eli taki obowi zek wynika z przepisów

ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z
pó n. zm.2)).



§5.

Dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-5, nie do cza si  do sk adanego po raz kolejny
zg oszenia, chyba e dane i informacje zawarte w do czonych uprzednio dokumentach uleg y
zmianie.

§6.

Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

Prezes Rady Ministrów 

1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z  2001 Nr 154, poz. 1789, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z  2004 r. Nr __, poz. __.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 i Nr 39, poz. 462,
z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 157, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.



Za cznik do rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia ………2004 r. (poz.   )

SZEF AGENCJI BEZPIECZE STWA WEWN TRZNEGO
Rakowiecka 2a, 00-931 Warszawa
http://www.abw.gov.pl

Data z o enia zg oszenia:
(wype nia ABW)

Numer zg oszenia:
(wype nia ABW)

ZG OSZENIE
ZAMIARU DOKONANIA IMPORTU TOWARU PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA

(w celu wykorzystania w telekomunikacji lub do ochrony informacji)

Zg oszenie nale y wype ni  pismem drukowanym lub maszynowym.
Nale y zakre li  w a ciwe kwadraty.
Nie nale y stosowa  skrótów.

1. Osoba fizyczna lub prawna

Nr koncesji MSWiA

Imi  i nazwisko / Nazwa (firma)

Ulica / Numer REGON

Miejscowo  / Kod Nr w rejestrze
przedsi biorców

Nr telefonu / Nr faxu Adres poczty
elektronicznej

2.

Rodzaj i zakres
wykonywanej przez
osob  fizyczn  lub

prawn  dzia alno ci
gospodarczej

3. Wniosek dotyczy towaru
z cz ci Telekomunikacja Ochrona informacji

4. Opis towaru

Warto
ca kowita Ilo Waluta

5. Sposób wykorzystania towaru przez ko cowego u ytkownika21

                                                          
1 Nale y wskaza , czy towary te b d  wykorzystywane tak e do przetwarzania i przesy ania informacji niejawnych stanowi cych tajemnic  pa stwow  lub
s u bow    w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z po n. zm.)



Nr koncesji MSWiANazwa (firma)

Ulica / numer

Miejscowo Nr REGON

Pa stwo Nr w rejestrze
przedsi biorców

6. Importer

Nr telefonu ^ Nr faxu Adres poczty
elektronicznej

Nr koncesji MSWiANazwa (firma)

Ulica / numer

Miejscowo Nr REGON

Pa stwo Nr w rejestrze
przedsi biorców

7. Ko cowy
u ytkownik

Nr telefonu Nr faxu Adres poczty
elektronicznej

Nr koncesji MSWiANazwa (firma)

Ulica / numer

Miejscowo Nr REGON

Pa stwo Nr w rejestrze
przedsi biorców

8. Producent

Nr telefonu Nr faxu Adres poczty
elektronicznej

Nr koncesji MSWiANazwa (firma)

Ulica / numer

Miejscowo Nr REGON

Pa stwo Nr w rejestrze
przedsi biorców

9. Inny partner
handlowy

Nr telefonu Nr faxu Adres poczty
elektronicznej

10. Kraj ko cowego przeznaczenia

11. Planowany termin dokonania transakcji 12. Nazwa polskiego przej cia granicznego
przez które

13. Rodzaj transportu

14. Miejsca, w których zostanie dokonany prze adunek



Imi  i nazwisko

Stanowisko

15.
Osoba odpowiedzialna za

koordynacj
kontroli/monitorowania

obrotu towarami o
znaczeniu strategicznym Nr telefonu Nr faxu Adres poczty

elektronicznej
16. Na podstawie dotychczasowych rozmów handlowych istniej  podstawy do przypuszcze , e

importer lub deklarowany ko cowy u ytkownik dokona reeksportu towarów wymienionych w
zg oszeniu lub nast pi zmiana ich ko cowego wykorzystania.

TAK NIE

17. Czy zagraniczni partnerzy handlowi s  uprawnieni przez w a ciwe w adze w asnego kraju do
udzia u w obrocie towarami wymienionymi w zg oszeniu? TAK NIE

18. O wiadczenie:
Ja, ni ej podpisany, o wiadczam, e:

a) Zgodnie z moj  wiedz  i przekonaniem, wszystkie informacje podane w zg oszeniu oraz wszystkie przedstawione
dokumenty s  prawdziwe i kompletne oraz w pe ni i wiernie opisuj  warunki zamówienia i inne fakty dotycz ce transakcji
handlowej,

b) Podejm  niezb dne dzia ania, eby towary, o których mowa w zg oszeniu, dotar y do ko cowego u ytkownika,
c) Niezw ocznie powiadomi  Szefa ABW o wszelkich zmianach w umowie.

Imi , nazwisko, stanowisko Podpis Piecz  firmowa Data

19. Dodatkowe informacje



UZASADNIENIE

Przed o ony projekt rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru

zg oszenia zamiaru dokonania importu towarów podwójnego zastosowania

wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji, stanowi realizacj

upowa nienia ustawowego zawartego w art. 21c ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o

obrocie z zagranica towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla

bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa

pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250; z 2001 r. Nr 154, poz.

1789; z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 oraz z

2004 r. Nr __, poz. __).

Ustaw  z dnia ______ 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami,

technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla

utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa pa stwa oraz o zmianie niektórych

ustaw wprowadzono wymóg monitorowania przez Szefa ABW (organ monitorowania

importu) importu towarów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub

do ochrony informacji. W zwi zku z powy szym osoba fizyczna lub prawna mo e

dokona  importu okre lonego towaru podwójnego zastosowania, po pisemnym zg oszeniu

zamiaru dokonania importu na polski obszar celny tego towaru organowi monitorowania

importu. Projekt rozporz dzenie okre la:

-   wzór zg oszenia zamiaru dokonania importu na polski obszar celny, wykorzystywanych w

telekomunikacji lub do ochrony informacji towarów podwójnego zastosowania,

okre lonych w art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic

towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa

pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o

zmianie niektórych ustaw,

-   inne dane, jakie powinno zawiera  zg oszenie,

-   inne ni , wymienione w art. 21c ust. 3 ustawy, dokumenty, które powinny by  do czone

do zg oszenia zamiaru dokonania importu.

Zakres informacji obj tych formularzem zg oszenia jest niezb dny do skutecznego

monitorowania importu towarów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w

telekomunikacji lub do ochrony informacji.



Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Projekt rozporz dzenia b dzie konsultowany z zainteresowanymi organami administracji
publicznej. Natomiast w ski zakres podmiotowy rozporz dzenia oraz brak szerszych skutków
spo ecznych, jakie mo e wywo a  jego wej cie w ycie, spowodowa  odst pienie od
poddawania go konsultacjom spo ecznym.
2.   Rozporz dzenie dotyczy przedsi biorców.
3.   Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia nie wp ynie na rynek pracy,

konkurencyjno  wewn trzn  i zewn trzn  gospodarki, a tak e sytuacj  i rozwój
regionalny.

4. Wej cie w ycie rozporz dzenia nie spowoduje skutków finansowych dla bud etu pa stwa.



Projekt z dnia 10 maja 2004 r.

Rozporz dzenie
Ministra Gospodarki i Pracy 1

z dnia..............2004 r.

w sprawie wzoru upowa nienia do przeprowadzania kontroli obrotu
towarami o znaczeniu strategicznym

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z
zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla
bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i
bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z
pó n. zm.2) zarz dza si , co nast puje:

§ 1. Okre la si  wzór upowa nienia do przeprowadzania kontroli
przestrzegania warunków obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
stanowi cy za cznik do rozporz dzenia.

§ 2. Traci moc rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w
sprawie wzoru upowa nienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o
znaczeniu strategicznym ( Dz. U. Nr 17, poz. 202).

§ 3.Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

MINISTER GOSPODARKI i PRACY 

1)  Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia em administracji rz dowej – gospodarka, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w
sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 106 z
2004r, poz. 1120)

2) zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r., Nr 154, poz. 1789 oraz z
2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr  74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804.



Minister Gospodarki i Pracy

Upowa nienie Nr ....

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranic
towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa
pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 1250, z pó n. zm.) udziela si
upowa nienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami o znaczeniu
strategicznym,

dla ...........................................................
(Imi  i nazwisko)

legitymuj cego si  dowodem osobistym seria: .... nr: ..........

wydanym przez: .......................................................

..............................................................................
(Nazwa i adres osoby fizycznej lub prawnej podlegaj cej kontroli)

..............................................................................
...............................................................................

Data wa no ci upowa nienia: ...................

Na danie osoby upowa nionej, wykonuj cej czynno ci kontrolne, kontrolowany jest
obowi zany udzieli  informacji i okazywa  dokumenty (art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29
listopada 2000r. o obrocie z zagranic  towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu
strategicznym dla bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego
pokoju i bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz. 1250, z pó n.
zm.).

okr g a piecz ........................................................

......................................
data wystawienia 

Minister Gospodarki i Pracy



UZASADNIENIE

Projekt rozporz dzenia Ministra Gospodarki i Pracy  w sprawie wzoru

upowa nienia do przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu

strategicznym  stanowi wykonanie upowa nienia ustawowego zawartego w

art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranic

towarami, technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla

bezpiecze stwa pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i

bezpiecze stwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z

pó n. zm.).

Przedmiotowy projekt rozporz dzenia zosta  przygotowany w zwi zku z

nowelizacj  przepisów ustawy, stanowi cej podstaw  jego wydania, która to

ustawa zmienia zakres przedmiotowy i dane zawarte w upowa nieniu do

przeprowadzenia kontroli. 

Skutkiem prawnym zmiany przepisu upowa niaj cego jest to, e z

dniem wej cia ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranic  towarami,

technologiami i us ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpiecze stwa

pa stwa, a tak e dla utrzymania mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa

oraz o zmianie niektórych ustaw, dotychczas obowi zuj ce rozporz dzenie z

dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upowa nienia do przeprowadzania

kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym ( Dz. U. Nr 17, poz. 202)

powinno zosta  dostosowane do brzmienia nadanego przedmiotow

nowelizacj . Przepis przej ciowy nowelizacji ustawy zachowuje wa no  ww.

rozporz dzenia do dnia 31 lipca 2004 r., dlatego te  w tre ci przedmiotowego

rozporz dzenia znalaz  si  przepis uchylaj cy rozporz dzenie Ministra

Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wzoru upowa nienia do

przeprowadzania kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym ( Dz. U.

Nr 17, poz. 202).


