
a) w ust. 4:
— po wyrazie „Sk∏adki” skreÊla si´ wyrazy „lub

wp∏aty”,
— skreÊla si´ pkt 4,

b) w ust. 4a po wyrazie „Sk∏adki” skreÊla si´ wyra-
zy „lub wp∏aty”,

c) w ust. 14 skreÊla si´ wyrazy „oraz wp∏at na Paƒ-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych, z zastrze˝eniem ust. 15”,

d) skreÊla si´ ust. 15;

3) w art. 68 w pkt 1 w lit. c) skreÊla si´ wyrazy „oraz
wp∏at na Paƒstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych”;

4) w art. 76 w ust. 1:

a) w pkt 2:
— w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyrazy „lub

wp∏at”,
— skreÊla si´ lit. c),

b) w pkt 3 skreÊla si´ wyrazy „oraz wp∏at na Paƒ-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe∏no-
sprawnych, w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ 0,6%
nale˝nej kwoty wp∏at” oraz wyrazy „i wp∏at”;

5) w art. 121 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31
grudnia 2002 r. stopa procentowa sk∏adek na
ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,62% pod-
stawy wymiaru.”;

6) skreÊla si´ art. 125.

Art. 4. W ustawie z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie
ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu
(Dz.U. Nr 31, poz. 384) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmie-
nie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy, w trybie
okreÊlonym w art. 57 ust. 5 ustawy wymienio-
nej w art. 1, zapewni Êrodki na dokoƒczenie in-
westycji realizowanych dla potrzeb powiato-
wych (rejonowych) urz´dów pracy, rozpocz´-
tych przed dniem 1 stycznia 2000 r., w tym:

1) w 2000 r. — na uregulowanie zobowiàzaƒ
powsta∏ych do dnia 5 maja 2000 r.,

2) do dnia 30 czerwca 2001 r. — na dokoƒczenie
tych inwestycji, w tym uregulowanie zobo-
wiàzaƒ powsta∏ych po dniu 5 maja 2000 r.”

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2000 r., z wyjàtkiem art. 4, który wchodzi w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

o obrocie z zagranicà towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje zasady obrotu z zagranicà
towarami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu stra-
tegicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla
utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒ-
stwa, zasady kontroli i ewidencji tego obrotu oraz od-
powiedzialnoÊci za niezgodny z prawem obrót tymi to-
warami, technologiami i us∏ugami.

Art. 2. Obrót z zagranicà, o którym mowa w art. 3
pkt 8, jest zabroniony z mocy prawa, je˝eli nie zosta∏y
spe∏nione warunki i ograniczenia okreÊlone w niniej-
szej ustawie, przepisach innych ustaw oraz umowach
i innych zobowiàzaniach mi´dzynarodowych.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) towar podwójnego zastosowania — towar i techno-
logi´, które mogà byç u˝yte zarówno w celach cy-

wilnych, jak i wojskowych, okreÊlone w wykazie,
o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1,

2) uzbrojenie — broƒ, amunicj´, materia∏y wybucho-
we, wyroby, ich cz´Êci i technologie, okreÊlone
w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2,

3) towar o znaczeniu strategicznym — towar podwój-
nego zastosowania oraz uzbrojenie, 

4) polski obszar celny — terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

5) eksport — dzia∏alnoÊç polegajàcà na wyprowadza-
niu towarów o znaczeniu strategicznym z polskie-
go obszaru celnego, w tym reeksport oraz ich prze-
kazywanie, w szczególnoÊci przez telefon, telefaks
i inne media elektroniczne,

6) import — dzia∏alnoÊç polegajàcà na wprowadzaniu
towarów o znaczeniu strategicznym na polski ob-
szar celny oraz ich przekazywanie, w szczególnoÊci
przez telefon, telefaks i inne media elektroniczne,



7) tranzyt — procedur´ okreÊlonà w art. 97 § 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny
(Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121,
poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063,
z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 269), 

8) obrót:

a) wszelkiego rodzaju przemieszczanie przez grani-
c´ Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znacze-
niu strategicznym, spowodowane w szczególno-
Êci eksportem, importem, tranzytem lub zawar-
ciem umowy leasingu, darowizny, po˝yczki, u˝y-
czenia albo aportem do spó∏ki,

b) us∏ug´ poÊrednictwa, doradztwa handlowego,
pomocy w zawieraniu umów oraz uczestnictwo
w jakiejkolwiek formie w czynnoÊciach, o któ-
rych mowa w lit. a), tak˝e poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej,

9) przedsi´biorca — przedsi´biorc´ w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193),

10) organ kontroli obrotu — ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki,

11) organy opiniujàce — ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych, Ministra Obrony Narodowej,
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Ce∏, Prezesa Paƒstwowej Agencji Ato-
mistyki oraz Generalnego Inspektora Celnego.

Art. 4. Przywóz na polski obszar celny, wywóz z pol-
skiego obszaru celnego oraz przewóz przez polski ob-
szar celny broni i amunicji przez osoby fizyczne, na po-
trzeby inne ni˝ handlowe i przemys∏owe, regulujà od-
r´bne przepisy.

Art. 5. Do spraw uregulowanych w niniejszej usta-
wie stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania admi-
nistracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Rozdzia∏ 2

Zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu 
strategicznym

Art. 6. 1. Obrót towarem o znaczeniu strategicznym
mo˝e byç dokonywany wy∏àcznie na podstawie i w za-
kresie okreÊlonym w zezwoleniu na eksport, import lub
tranzyt, a tak˝e na wykonywanie us∏ugi poÊrednictwa,
doradztwa handlowego, pomocy w zawieraniu umów
oraz na uczestnictwo w jakiejkolwiek formie w czynno-
Êciach, o których mowa w art. 3 pkt 8 lit. a), zwanym da-
lej ,,zezwoleniem”, z zastrze˝eniem art. 19 ust. 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicz-
nych i Ministrem Obrony Narodowej, po zasi´gni´ciu

opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) wykaz towarów podwójnego zastosowania, na ob-
rót którymi jest wymagane zezwolenie, 

2) wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane
zezwolenie 

— uwzgl´dniajàc przy ich sporzàdzaniu odpowiednie
wykazy mi´dzynarodowe.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, list´ krajów, do których eksport lub tranzyt przez
polski obszar celny towarów o znaczeniu strategicz-
nym jest zakazany lub ograniczony, uwzgl´dniajàc:

1) wa˝ny interes polityki zagranicznej Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

2) wzgl´dy obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

3) wa˝ny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

4) zobowiàzania Rzeczypospolitej Polskiej wynikajàce
z umów mi´dzynarodowych, w tym dotyczàcych
nierozprzestrzeniania i kontroli towarów o znacze-
niu strategicznym.

4. Przedsi´biorca jest obowiàzany wystàpiç z wnio-
skiem o wydanie zezwolenia na eksport lub us∏ug´ po-
Êrednictwa w eksporcie towarów nieznajdujàcych si´
w wykazach, o których mowa w ust. 2, je˝eli wie lub zo-
sta∏ poinformowany, ˝e eksportowane towary zostanà
lub mogà zostaç wykorzystane w ca∏oÊci lub w cz´Êci
do celów lub w okolicznoÊciach, o których mowa
w art. 10 ust. 1.

Art. 7. 1. Na obrót towarem podwójnego zastoso-
wania wydaje si´ zezwolenia:

1) indywidualne — obejmujàce okreÊlony towar po-
dwójnego zastosowania lub us∏ug´ dotyczàcà ta-
kiego towaru oraz kraj lub kraje, z którymi mo˝e
byç prowadzony obrót przez okreÊlonego przedsi´-
biorc´,

2) generalne — obejmujàce typ lub kategori´ towa-
rów podwójnego zastosowania, którymi mo˝e byç
prowadzony obrót z jednym lub wi´kszà liczbà
okreÊlonych krajów,

3) globalne — obejmujàce typ lub kategori´ towarów
podwójnego zastosowania, którymi mo˝e byç pro-
wadzony obrót, bez okreÊlenia kraju, z którym ob-
rót taki mo˝e nastàpiç.

2. Na obrót uzbrojeniem lub wykonywanie us∏ug
w tym zakresie wydaje si´ wy∏àcznie zezwolenia indy-
widualne.

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wydaje zezwolenia globalne i generalne w drodze roz-
porzàdzenia.
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2. Z zezwoleƒ, o których mowa w ust. 1, mo˝e ko-
rzystaç przedsi´biorca, który udokumentuje stosowa-
nie przez okres co najmniej 3 lat wewn´trznego syste-
mu kontroli i zarzàdzania obrotem, o którym mowa
w art. 10 ust. 2, z zastrze˝eniem art. 50 ust. 2, oraz z∏o-
˝y organowi kontroli oÊwiadczenie o rozpocz´ciu obro-
tu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranicà.

Art. 9. 1. Zezwolenie indywidualne wydaje si´ na
wniosek przedsi´biorcy. 

2. Organem w∏aÊciwym do wydania zezwolenia in-
dywidualnego, z zastrze˝eniem art. 19 ust. 1, jest organ
kontroli obrotu.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego
powinien zawieraç:

1) oznaczenie przedsi´biorcy, jego siedzib´ i adres,

2) numer w rejestrze przedsi´biorców, o którym mo-
wa w odr´bnych przepisach,

3) okreÊlenie rodzaju i zakresu wykonywanej przez
przedsi´biorc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej,

4) oznaczenie eksportera lub importera, ich siedziby
i adresy,

5) oznaczenie producenta i koƒcowego u˝ytkownika,
ich siedziby i adresy,

6) okreÊlenie towarów o znaczeniu strategicznym lub
us∏ug, które b´dà przedmiotem obrotu z zagranicà,
ich opis, iloÊç i wartoÊç,

7) informacj´ o sposobie wykorzystania towarów
o znaczeniu strategicznym przez koƒcowego u˝yt-
kownika,

8) okreÊlenie kraju koƒcowego przeznaczenia,

9) oÊwiadczenie, ̋ e przedsi´biorca podejmie niezb´d-
ne dzia∏ania, aby towary, o których mowa we wnio-
sku, dotar∏y do koƒcowego u˝ytkownika, i poinfor-
muje zagranicznego importera, ̋ e zmiana sposobu
wykorzystania lub koƒcowego u˝ytkownika, wy-
maga uprzedniej zgody polskiego organu kontroli
obrotu,

10) inne dane okreÊlone w rozporzàdzeniu wydanym
na podstawie ust. 6.

4. Do wniosku o zezwolenie indywidualne na obrót
towarami o znaczeniu strategicznym przedsi´biorca
jest obowiàzany do∏àczyç w szczególnoÊci:

1) oÊwiadczenie, ˝e w obrocie nie wyst´pujà okolicz-
noÊci, o których mowa  w art. 10 ust. 1,

2) kopi´ koncesji na wykonywanie dzia∏alnoÊci w za-
kresie obrotu materia∏ami wybuchowymi, bronià
i amunicjà oraz wyrobami i technologiami o prze-
znaczeniu wojskowym lub policyjnym, o której mo-
wa w odr´bnych przepisach,

3) projekt umowy dotyczàcej obrotu,

4) kopi´ certyfikatu, o którym mowa w art. 11 ust. 4,

5) certyfikat importowy lub oÊwiadczenie koƒcowego
u˝ytkownika w przypadku eksportu,

6) inne dokumenty, które zdaniem przedsi´biorcy mo-
gà mieç znaczenie dla rozpatrzenia sprawy.

5. Do dokumentu sporzàdzonego w j´zyku obcym
nale˝y do∏àczyç t∏umaczenie tego dokumentu na j´zyk
polski sporzàdzone przez t∏umacza przysi´g∏ego.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia: 

1) inne dane, które powinien zawieraç wniosek o wy-
danie zezwolenia indywidualnego,

2) wzory wniosków o wydanie zezwolenia indywidu-
alnego na eksport, import lub tranzyt towarów
o znaczeniu strategicznym, us∏ugi poÊrednictwa,
doradztwa handlowego, pomocy w zawieraniu
umów, a tak˝e uczestnictwo w czynnoÊciach, o któ-
rych mowa w art. 3 pkt 8 lit. a), 

3) inne ni˝ wymienione w ust. 4 dokumenty, jakie po-
winny byç do∏àczone do wniosku, o którym mowa
w ust. 3,

4) wzory zezwoleƒ indywidualnych na dokonywanie
obrotu

— majàc na uwadze rodzaje towarów oraz formy ob-
rotu.

Art. 10. 1. Przedsi´biorca jest obowiàzany, przed
z∏o˝eniem wniosku o wydanie zezwolenia indywidual-
nego, upewniç si´ w szczególnoÊci, czy:

1) koƒcowy u˝ytkownik ma zamiar wykorzystaç
uzbrojenie do ∏amania lub t∏umienia praw cz∏owie-
ka i podstawowych swobód,

2) dostawa uzbrojenia b´dzie stanowiç zagro˝enie dla
pokoju lub w inny sposób przyczyni si´ do zak∏óce-
nia stabilizacji w regionie,

3) kraj koƒcowego przeznaczenia popiera, u∏atwia lub
zach´ca do terroryzmu lub przest´pczoÊci mi´dzy-
narodowej,

4) uzbrojenie mo˝e byç u˝yte w innym celu ni˝ do za-
spokojenia uzasadnionych potrzeb obrony i bez-
pieczeƒstwa paƒstwa odbiorcy.

2. W celu realizacji obowiàzku, o którym mowa
w ust. 1, przedsi´biorca jest obowiàzany utworzyç
i stosowaç wewn´trzny system kontroli i zarzàdzania
obrotem towarami o znaczeniu strategicznym, zwany
dalej „wewn´trznym systemem kontroli”.

3. W przypadku gdy przedsi´biorca, przy zachowa-
niu najwy˝szej starannoÊci, nie jest w stanie ustaliç, czy
nie wyst´pujà okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1,
mo˝e zwróciç si´ do organu kontroli obrotu o wià˝àce
wyjaÊnienie w tej sprawie. Organ kontroli obrotu jest
obowiàzany udzieliç wià˝àcego wyjaÊnienia w termi-
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nie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. W uzasadnio-
nych przypadkach termin ten mo˝e zostaç przed∏u˝ony
do 6 miesi´cy.

Art. 11. 1. W ramach wewn´trznego systemu kon-
troli winny byç okreÊlone w szczególnoÊci zadania or-
ganów przedsi´biorstwa, podstawowe zadania na sta-
nowiskach pracy w zakresie kontroli i zarzàdzania ob-
rotem, sposób wspó∏pracy przedsi´biorcy z admini-
stracjà rzàdowà w tym zakresie, zasady doboru pra-
cowników, archiwizacji danych, szkolenia, kontroli we-
wn´trznej, realizacji zamówieƒ.

2. Wewn´trzny system kontroli podlega certyfikacji
zgodnoÊci z wymaganiami mi´dzynarodowych norm
serii ISO 9000 i zasadami okreÊlonymi w ust. 1.

3. Certyfikacj´, o której mowa w ust. 2, przeprowa-
dzajà upowa˝nione jednostki kontrolujàce posiadajàce
akredytacj´ w ramach krajowego systemu akredytacji
utworzonego na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia
2000 r. o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 489).

4. Certyfikat zgodnoÊci z wymaganiami, o których
mowa w ust. 1, wydajà jednostki, o których mowa
w ust. 3.

5. Certyfikat, o którym mowa w ust. 4, jest wa˝ny
przez okres 3 lat.

6. W okresie wa˝noÊci certyfikatu upowa˝nione
jednostki kontrolujàce przeprowadzajà co najmniej 5
kontroli zgodnoÊci funkcjonowania wewn´trznego
systemu kontroli i zarzàdzania obrotem z wymagania-
mi, o których mowa w ust. 1 i 2.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz jednostek certyfikujà-
cych upowa˝nionych do prowadzenia certyfikacji i kon-
troli systemu kontroli i zarzàdzania obrotem, spoÊród
jednostek akredytowanych w krajowym systemie akre-
dytacji.

Art. 12. 1. Organ kontroli obrotu, po zasi´gni´ciu
opinii organów opiniujàcych, wydaje zezwolenie indy-
widualne po stwierdzeniu, ˝e spe∏nione zosta∏y wyma-
gane prawem warunki do jego wydania.

2. Wydanie zezwolenia indywidualnego nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej.

3. Organy opiniujàce, przygotowujàc opini´, o któ-
rej mowa w ust. 1, majà prawo ˝àdaç od przedsi´bior-
cy udzielenia informacji umo˝liwiajàcych sprawdzenie
danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia
indywidualnego. 

4. Przed podj´ciem decyzji w sprawie wydania ze-
zwolenia indywidualnego organ kontroli obrotu:

1) wzywa przedsi´biorc´ do uzupe∏nienia, w wyzna-
czonym terminie, wniosku lub brakujàcej doku-
mentacji poÊwiadczajàcej, ̋ e spe∏nione zosta∏y wy-
magane prawem warunki do dokonania obrotu to-
warami o znaczeniu strategicznym,

2) mo˝e dokonaç kontrolnego sprawdzenia informacji
podanych przez przedsi´biorc´ we wniosku.

5. Do kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, stosu-
je si´ odpowiednio przepisy art. 29 ust. 4 oraz art. 30
ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.

6. Przedsi´biorca jest obowiàzany zg∏aszaç organo-
wi kontroli obrotu wszelkie zmiany dotyczàce danych
zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich
powstania.

Art. 13. W przypadku gdy przedsi´biorca wie lub
ma uzasadnione podstawy do przypuszczenia, ˝e to-
wary o znaczeniu strategicznym zosta∏y lub mogà zo-
staç w ca∏oÊci lub cz´Êci wykorzystane do celów lub
w okolicznoÊciach, o których mowa w art. 10 ust.1, jest
obowiàzany podjàç wszelkie mo˝liwe czynnoÊci dla
ustalenia faktycznego wykorzystania tych towarów
oraz zawiadomiç o tym organ kontroli obrotu.

Art. 14. 1. Zezwolenie indywidualne oraz uprawnie-
nia z niego wynikajàce sà niezbywalne.

2. Zezwolenie indywidualne na obrót towarami
o znaczeniu strategicznym jest dokumentem majàcym
znaczenie dla kontroli celnej.

3. Orygina∏ zezwolenia indywidualnego do∏àcza si´
do zg∏oszenia celnego lub do wniosku o nadanie prze-
znaczenia celnego.

4. Wydanie zezwolenia indywidualnego na eksport
lub tranzyt, a tak˝e na us∏ug´ poÊrednictwa w ekspor-
cie lub tranzycie mo˝e byç uzale˝nione od spe∏nienia
dodatkowych wymagaƒ i warunków okreÊlonych przez
organ kontroli obrotu, a w szczególnoÊci od z∏o˝enia
przez zagranicznego koƒcowego u˝ytkownika oÊwiad-
czenia o zastosowaniu towaru o znaczeniu strategicz-
nym lub przed∏o˝enia mi´dzynarodowego certyfikatu
importowego.

5. W zezwoleniu indywidualnym okreÊla si´ termin
jego wa˝noÊci, nie d∏u˝szy jednak ni˝ rok.

6. Za wydanie zezwolenia indywidualnego pobiera
si´ op∏at´, która stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç op∏at za wydanie zezwolenia indywidualnego.
Op∏aty zostanà ustalone na poziomie odpowiadajàcym
kosztom faktycznie poniesionym przez organ kontroli
obrotu przy wydawaniu zezwolenia indywidualnego.

Art. 15. 1. Organ kontroli obrotu odmawia, w dro-
dze decyzji administracyjnej, wydania zezwolenia na
obrót, je˝eli:

1) prowadzenie obrotu narusza zobowiàzania Rzeczy-
pospolitej Polskiej wynikajàce z umów mi´dzyna-
rodowych,

2) wymaga tego wa˝ny interes polityki zagranicznej
Rzeczypospolitej Polskiej,
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3) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) wymaga tego wa˝ny interes gospodarczy Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 

5) przedsi´biorca nie daje r´kojmi zgodnego z pra-
wem prowadzenia obrotu.

2. Organ kontroli obrotu odmawia, w drodze decy-
zji administracyjnej, wydania zezwolenia na obrót to-
warami o znaczeniu strategicznym, je˝eli towary te
mogà byç w ca∏oÊci lub w cz´Êci wykorzystane do nie-
legalnego lub sprzecznego z interesem Rzeczypospoli-
tej Polskiej wdra˝ania, produkcji, eksploatacji, obs∏ugi,
konserwacji, przechowywania, wykrywania, identyfi-
kacji lub rozprzestrzeniania broni masowego ra˝enia,
a w szczególnoÊci broni chemicznej, biologicznej lub
jàdrowej, a tak˝e wdra˝ania, produkcji, utrzymania,
magazynowania Êrodków zdolnych do przenoszenia
takiej broni.

Art. 16. Organ kontroli obrotu mo˝e odmówiç,
w drodze decyzji administracyjnej, wydania zezwole-
nia indywidualnego na obrót, je˝eli:

1) istnieje ryzyko zmiany koƒcowego u˝ycia lub miej-
sca przeznaczenia towarów o znaczeniu strategicz-
nym,

2) przedsi´biorca w swej dotychczasowej dzia∏alnoÊci
naruszy∏ przepisy dotyczàce obrotu towarami
o znaczeniu strategicznym. 

Art. 17. 1. Organ kontroli obrotu, po zasi´gni´ciu
opinii organów opiniujàcych,  mo˝e w ka˝dym czasie,
w drodze decyzji administracyjnej, cofnàç lub zmieniç
zezwolenie indywidualne, je˝eli:

1) wymaga tego wa˝ny interes polityki zagranicznej
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) wymaga tego wa˝ny interes gospodarczy Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 

4) jest to niezb´dne dla wykonania wià˝àcych Rzecz-
pospolità Polskà umów mi´dzynarodowych, 

5) istnieje ryzyko zmiany koƒcowego u˝ycia lub miej-
sca przeznaczenia towarów o znaczeniu strategicz-
nym,

6) przedsi´biorca dokonuje obrotu wbrew warunkom
okreÊlonym w zezwoleniu,

7) przedsi´biorca w sposób zawiniony utraci∏ r´koj-
mi´ zgodnego z prawem prowadzenia obrotu.

2. Cofni´cie lub zmiana zezwolenia indywidualne-
go z przyczyn le˝àcych po stronie przedsi´biorcy nast´-
puje bez odszkodowania.

Art. 18. Przedsi´biorca, któremu cofni´to zezwole-
nie indywidualne z przyczyn, o których mowa w art. 17

ust. 1 pkt 6, mo˝e ponownie wystàpiç z wnioskiem
o wydanie zezwolenia nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3
lat od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu zezwolenia
sta∏a si´ ostateczna.

Art. 19. 1. Tranzyt niekrajowego towaru podwójne-
go zastosowania, którego przemieszczanie ma si´ za-
koƒczyç poza polskim obszarem celnym, wymaga po-
zwolenia wydawanego przez dyrektora granicznego
urz´du celnego.

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje si´
na wniosek przewoênika.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz wzór po-
zwolenia na tranzyt towarów podwójnego zastosowa-
nia.

4. Wzór wniosku i wzór pozwolenia, o których mo-
wa w ust. 3, powinny zawieraç w szczególnoÊci: numer
licencji eksportowej, kraj pochodzenia towaru, nazw´
przewoênika, numer listu przewozowego, nazw´ eks-
portera i jego adres, nazw´ odbiorcy i jego adres, na-
zw´ i pe∏ny opis towaru lub technologii, numer kontro-
lny, iloÊç i wartoÊç, nazw´ przejÊcia granicznego, przez
które towar b´dzie wwieziony na polski obszar celny,
oÊwiadczenie przewoênika, ˝e towary obj´te mi´dzy-
narodowà kontrolà b´dà przewiezione przez polski ob-
szar celny na podstawie licencji eksportowej z kraju
eksportera do wskazanego odbiorcy w stanie, w jakim
wwieziono je na polski obszar celny.

Art. 20. 1. Eksport, import lub tranzyt towarów
o znaczeniu strategicznym mo˝e odbywaç si´ wy∏àcz-
nie w wyznaczonych urz´dach celnych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw gospodarki okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
urz´dy celne, o których mowa w ust. 1, majàc na wzgl´-
dzie zapewnienie w∏aÊciwej kontroli eksportu, importu
i tranzytu towarów o znaczeniu strategicznym.

Art. 21. 1. Tworzy si´ rejestr udzielonych zezwoleƒ
indywidualnych oraz przedsi´biorców, którzy spe∏nili
warunki, o których mowa w art. 8 ust. 2, zwany dalej
,,rejestrem’’.

2. Rejestr prowadzi organ kontroli obrotu.

3. Wpisu zezwolenia indywidualnego do rejestru
dokonuje si´ niezw∏ocznie po jego udzieleniu. Wpisu
przedsi´biorcy dokonuje si´ niezw∏ocznie po z∏o˝eniu
przez niego oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 8
ust. 2.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia reje-
stru, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje udzielo-
nych zezwoleƒ oraz iloÊç i wartoÊç towarów o znacze-
niu strategicznym obj´tych zezwoleniem.
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Rozdzia∏ 3

Certyfikat importowy i oÊwiadczenie koƒcowego
u˝ytkownika

Art. 22. 1. W przypadku gdy w∏aÊciwe w∏adze kraju
zagranicznego eksportera tego wymagajà, organ kon-
troli obrotu, na wniosek przedsi´biorcy, mo˝e wydaç
certyfikat importowy lub potwierdziç oÊwiadczenie
koƒcowego u˝ytkownika.

2. Do wniosku o wydanie certyfikatu importowego
stosuje si´ przepisy art. 9 ust. 3—5.

3. Certyfikat importowy oraz oÊwiadczenie koƒco-
wego u˝ytkownika sà dokumentami przeznaczonymi
do okazania w∏aÊciwym w∏adzom poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej i zaÊwiadczajà o wiarygodnoÊci
importera i o obj´ciu kontrolà przez w∏aÊciwe organy
Rzeczypospolitej Polskiej transakcji w zakresie importu
na polski obszar  celny towarów o znaczeniu strategicz-
nym.

4. Za wydanie certyfikatu importowego oraz po-
Êwiadczenie oÊwiadczenia koƒcowego u˝ytkownika
pobiera si´ op∏at´, która stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç op∏at za wydanie certyfikatu importowego oraz
poÊwiadczenie oÊwiadczenia koƒcowego u˝ytkownika.
Op∏aty zostanà ustalone na poziomie odpowiadajàcym
kosztom faktycznie poniesionym przez organ kontroli
obrotu przy wydawaniu certyfikatu importowego oraz
poÊwiadczenia oÊwiadczenia koƒcowego u˝ytkownika.

6. Organ kontroli obrotu mo˝e odmówiç wydania
certyfikatu importowego lub odmówiç potwierdzenia
oÊwiadczenia koƒcowego u˝ytkownika, je˝eli nie jest
mo˝liwe potwierdzenie faktów, o których mowa w
ust. 3, z powodu braku r´kojmi zgodnego z prawem
prowadzenia obrotu towarami o znaczeniu strategicz-
nym lub niestosowania przez przedsi´biorc´ we-
wn´trznego systemu kontroli.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór certyfikatu importowe-
go. 

8. Wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 7, powi-
nien zawieraç w szczególnoÊci: nazw´ importera, na-
zw´ eksportera, ich siedziby i adresy, nazw´ i opis to-
waru o znaczeniu strategicznym, numer kontrolny,
iloÊç i wartoÊç, opis ostatecznego wykorzystania towa-
ru o znaczeniu strategicznym oraz oÊwiadczenie, ̋ e im-
porter:

1) zobowiàza∏ si´, i˝ wprowadzi wymienione w certy-
fikacie towary na polski obszar celny i niezw∏ocznie
powiadomi organ kontroli obrotu o wszelkich
zmianach w warunkach kontraktu, 

2) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, i˝ jest Êwiadomy, ̋ e reeksport,
zmiana koƒcowego u˝ytkownika lub deklarowane-

go koƒcowego wykorzystania towaru wymagajà
uprzedniej zgody organu kontroli obrotu,

3) w uzgodnieniu z koƒcowym u˝ytkownikiem zobo-
wiàza∏ si´ do umo˝liwienia przeprowadzenia przez
organ kontroli obrotu, przy ewentualnym udziale
przedstawicieli w∏adz kraju eksportera, kontroli
zgodnoÊci wykorzystania towarów z warunkami
zezwolenia w miejscu ich wykorzystania w ca∏ym
okresie pozostawania na polskim obszarze celnym.

Art. 23. 1. Dla potrzeb eksportu towarów o znacze-
niu strategicznym organ kontroli obrotu ̋ àda od przed-
si´biorcy dostarczenia certyfikatu importowego lub
oÊwiadczenia koƒcowego u˝ytkownika potwierdzone-
go przez w∏aÊciwe w∏adze kraju zagranicznego impor-
tera.

2. OÊwiadczenie koƒcowego u˝ytkownika jest wy-
stawiane przez zagranicznego koƒcowego u˝ytkowni-
ka i zawiera treÊç wymaganà przez organ kontroli ob-
rotu.

3. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, powin-
no byç tak˝e poÊwiadczone przez zagranicznego im-
portera i w∏aÊciwe w∏adze kraju koƒcowego przezna-
czenia.

4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, powin-
no zawieraç w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie kraju koƒcowego przeznaczenia,

2) nazw´ i adres zagranicznego u˝ytkownika koƒco-
wego,

3) okreÊlenie towaru o znaczeniu strategicznym, jego
opis, iloÊç i wartoÊç,

4) opis ostatecznego zastosowania towaru o znacze-
niu strategicznym,

5) wskazanie poÊrednich odbiorców i nabywców,

6) zobowiàzanie do nieprzekazywania towaru o zna-
czeniu strategicznym ˝adnemu innemu odbiorcy
bez uprzedniej zgody organu kontroli obrotu.

Art. 24. 1. Przedsi´biorca, który otrzyma∏ certyfikat
importowy, jest obowiàzany, w terminie 30 dni od
zwolnienia towaru o znaczeniu strategicznym, wystà-
piç do dyrektora urz´du celnego w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na siedzib´ ostatecznego u˝ytkownika tego towaru
z wnioskiem o wydanie certyfikatu stwierdzajàcego, ˝e
towar obj´ty tym certyfikatem zosta∏ przez przedsi´-
biorc´ faktycznie i w sposób zgodny z przepisami pra-
wa wprowadzony na polski obszar celny, zwanego da-
lej ,,certyfikatem weryfikacji dostawy’’.

2. Do wydania certyfikatu weryfikacji dostawy sto-
suje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u VII Kodeksu po-
st´powania administracyjnego.

3. Przedsi´biorca jest obowiàzany pokryç koszty
poniesione przez urzàd celny w toku post´powania
w sprawie wydania certyfikatu weryfikacji dostawy.
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4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki po zasi´-
gni´ciu opinii Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór certyfikatu weryfikacji
dostawy oraz sposób ewidencjonowania wydanych
certyfikatów. 

5. Wzór certyfikatu weryfikacji dostawy powinien
zawieraç w szczególnoÊci: nazw´ importera, nazw´
eksportera, ich siedziby i adresy, nazw´ i opis towaru
lub technologii, numer kontrolny, iloÊç i wartoÊç, opis
ostatecznego wykorzystania towaru lub technologii,
numer SAD, numer konosamentu, listu przewozowego
lub innego dokumentu potwierdzajàcego przywóz to-
warów lub technologii oraz potwierdzenie, ̋ e importer
przed∏o˝y∏ wiarygodne dowody dokonania dostawy
i wprowadzi∏ wymienione w certyfikacie towary lub
technologie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa.

6. W przypadku eksportu towarów o znaczeniu stra-
tegicznym organ kontroli obrotu mo˝e ˝àdaç od przed-
si´biorcy dostarczenia certyfikatu weryfikacji dostawy,
wydawanego przez w∏aÊciwe w∏adze kraju importera.

Rozdzia∏ 4

Ewidencja obrotu towarami o znaczeniu 
strategicznym oraz informacja dotyczàca tego obrotu

Art.  25. 1. Przedsi´biorca dokonujàcy obrotu towa-
rami o znaczeniu strategicznym jest obowiàzany do
prowadzenia ewidencji tego obrotu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia ewi-
dencji, o której mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie wa-
runki, jakim powinien odpowiadaç wewn´trzny sys-
tem kontroli.

Art. 26. 1. Przedsi´biorca dokonujàcy obrotu w ra-
mach zezwoleƒ generalnych i globalnych jest obowià-
zany przekazywaç organowi kontroli obrotu, co naj-
mniej raz na 6 miesi´cy, informacj´ o realizacji tego ob-
rotu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, zakres informacji, o których
mowa w ust. 1, obejmujàcy w szczególnoÊci: iloÊç
i wartoÊç towarów, okreÊlenie kraju, z którym prowa-
dzony jest obrót, nazw´ importera, eksportera, ich sie-
dziby i adresy, wskazanie poÊrednich odbiorców i na-
bywców.

Art. 27. Na wniosek organów opiniujàcych organ
kontroli obrotu przekazuje tym organom informacje
o realizacji obrotu towarami o znaczeniu strategicz-
nym.

Rozdzia∏ 5

Kontrola obrotu

Art. 28. 1. Obrót podlega kontroli.

2. Kontrola obejmuje w szczególnoÊci:

1) przestrzeganie zgodnoÊci obrotu z zezwoleniem,
w tym weryfikacj´ transakcji po jej dokonaniu,

2) dzia∏anie wewn´trznego systemu kontroli,

3) prawid∏owoÊç prowadzenia ewidencji, o której mo-
wa w art. 25.

3. Kontrol´ przeprowadza organ kontroli obrotu
przy wspó∏dzia∏aniu organów, o których mowa w
art. 29 ust. 2.

4. Organ kontroli obrotu mo˝e zwróciç si´ o prze-
prowadzenie kontroli do innego w∏aÊciwego paƒstwo-
wego organu kontrolnego.

Art. 29. 1. Do prowadzenia kontroli, o której mowa
w art. 28 ust. 1, organ kontroli obrotu mo˝e powo∏aç
zespó∏ kontrolny, zwany dalej ,,zespo∏em”.

2. Na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki, minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
Minister Obrony Narodowej,  minister w∏aÊciwy do
spraw finansów publicznych,  minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych, Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Prezes Paƒstwowej Agencji Atomistyki, Prezes G∏ów-
nego Urz´du Ce∏ oraz Generalny Inspektor Celny dele-
gujà do prac w zespole funkcjonariuszy, ˝o∏nierzy lub
pracowników podleg∏ych albo nadzorowanych jedno-
stek organizacyjnych. W sk∏ad zespo∏u minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki mo˝e tak˝e powo∏aç bieg∏ych
i ekspertów, za ich zgodà.

3. Organ kontroli obrotu, powo∏ujàc zespó∏, wyzna-
cza jego kierownika, który koordynuje przebieg czynno-
Êci kontrolnych oraz sporzàdza protokó∏ pokontrolny.

4. CzynnoÊci kontrolne sà wykonywane na podsta-
wie upowa˝nienia do przeprowadzenia kontroli wyda-
nego przez organ kontroli obrotu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór upowa˝nienia do prze-
prowadzenia kontroli. Wzór upowa˝nienia powinien
zawieraç w szczególnoÊci: wskazanie osoby, rodzaj
i numer dokumentu to˝samoÊci, dat´ wa˝noÊci upo-
wa˝nienia oraz informacj´, ˝e na ˝àdanie posiadacza
upowa˝nienia wykonujàcego czynnoÊci kontrolne dy-
rektorzy, cz∏onkowie zarzàdów, a tak˝e pracownicy
kontrolowanych przedsi´biorców majà obowiàzek
udzielaç informacji i okazywaç dokumenty.

Art. 30. 1. Cz∏onkowie zespo∏u sà uprawnieni
w szczególnoÊci do:

1) wst´pu na teren nieruchomoÊci, obiektu, lokalu lub
ich cz´Êci, gdzie jest wykonywana dzia∏alnoÊç go-
spodarcza przez przedsi´biorc´, w dniach i godzi-
nach, w których jest ona wykonywana lub powin-
na byç wykonywana,

2) ˝àdania ustnych lub pisemnych wyjaÊnieƒ, okaza-
nia dokumentów lub innych noÊników informacji
oraz udost´pnienia danych majàcych zwiàzek
z przedmiotem kontroli.
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2. CzynnoÊci kontrolnych dokonuje si´ w obecnoÊci
kontrolowanego, osoby zast´pujàcej kontrolowanego
lub przez niego zatrudnionej, a w razie nieobecnoÊci
tych osób — w obecnoÊci przywo∏anego Êwiadka.

3. Protokó∏ pokontrolny kierownik zespo∏u przeka-
zuje organowi kontroli obrotu.

Art. 31. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏o-
woÊci w obrocie organ kontroli obrotu wzywa przed-
si´biorc´ do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszà
ustawà w terminie miesiàca od dnia dor´czenia we-
zwania.

2. Po bezskutecznym up∏ywie terminu, o którym
mowa w ust. 1, organ kontroli obrotu cofa, w drodze
decyzji administracyjnej, zezwolenie indywidualne.
W przypadku zezwoleƒ globalnych i generalnych or-
gan kontroli obrotu wydaje decyzj´ administracyjnà
zakazujàcà przedsi´biorcy korzystania z zezwolenia.
O wydaniu decyzji organ kontroli obrotu niezw∏ocznie
informuje organy opiniujàce.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przedsi´-
biorca mo˝e otrzymaç nast´pne zezwolenie indywidu-
alne lub skorzystaç z zezwolenia globalnego lub gene-
ralnego nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 3 lat odpowied-
nio od dnia, w którym decyzja o cofni´ciu zezwolenia
indywidualnego i decyzja o zakazie korzystania z ze-
zwolenia generalnego lub globalnego sta∏a si´ osta-
teczna.

Art. 32. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r.
Nr 54, poz. 572, Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216) dotyczà-
ce post´powania kontrolnego.

Rozdzia∏ 6

Przepisy karne i kary pieni´˝ne

Art. 33. 1. Kto dokonuje obrotu bez zezwolenia lub,
chocia˝by nieumyÊlnie, wbrew warunkom okreÊlonym
w zezwoleniu, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od
roku do lat 10.

2. Je˝eli sprawca, dokonujàcy obrotu wbrew wa-
runkom okreÊlonym w zezwoleniu, dzia∏a nieumyÊlnie
i przywróci∏ stan, o którym mowa w art. 31 ust. 1, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo po-
zbawienia wolnoÊci do lat 2.

3. Karze okreÊlonej w ust. 1 podlega, kto dopuszcza
do pope∏nienia czynu okreÊlonego w ust. 1 lub 2.

4. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w ust. 1—3 sàd mo˝e orzec przepadek towarów o zna-
czeniu strategicznym lub innych przedmiotów s∏u˝à-
cych lub przeznaczonych do pope∏nienia albo pocho-
dzàcych bezpoÊrednio lub poÊrednio z przest´pstwa,
w tym Êrodków p∏atniczych i papierów wartoÊciowych,
chocia˝by nie stanowi∏y one w∏asnoÊci sprawcy.

Art. 34. Kto nie wype∏nia obowiàzków lub warun-
ków, o których mowa w art. 24 ust. 1 lub w art. 26 ust. 1,
podlega karze grzywny.

Art. 35. Kto utrudnia przeprowadzenie kontroli,
o której mowa w art. 28 ust. 1, podlega karze grzywny.

Art. 36. Orzekanie w sprawach, o których mowa w
w art. 34 i art. 35, nast´puje w trybie przepisów  Kodek-
su post´powania w sprawach o wykroczenia.

Art. 37. Przedsi´biorcy nieb´dàcemu osobà fizycz-
nà, który dokonuje obrotu bez wa˝nego zezwolenia, or-
gan kontroli obrotu wymierza, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 200 000
z∏otych.

Art. 38. Przedsi´biorcy nieb´dàcemu osobà fizycz-
nà, który dokonuje obrotu wbrew warunkom okreÊlo-
nym w zezwoleniu, organ kontroli obrotu wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci do 100 000 z∏otych.

Art. 39. Przedsi´biorcy nieb´dàcemu osobà fizycz-
nà, który nie wype∏nia obowiàzków lub warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 lub w art. 26 ust. 1, or-
gan kontroli obrotu wymierza, w drodze decyzji admi-
nistracyjnej, kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 50 000 z∏o-
tych.

Art. 40. 1. Kary pieni´˝nej nie wymierza si´, je˝eli
od dnia, w którym stwierdzono zaistnienie podstaw
odpowiedzialnoÊci okreÊlonej w art. 37—39, up∏yn´∏o
5 lat.

2. Wymierzonej kary pieni´˝nej nie pobiera si´ po
up∏ywie 5 lat od dnia, w którym decyzja o jej wymierze-
niu sta∏a si´ ostateczna.

Art. 41. 1. Termin p∏atnoÊci kary pieni´˝nej wynosi
30 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu sta-
∏a si´ ostateczna.

2. Kara pieni´˝na nieuiszczona w terminie podlega,
wraz z odsetkami za zw∏ok´, przymusowemu Êciàgni´-
ciu w trybie okreÊlonym w przepisach o post´powaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 42. W przypadku gdy zap∏ata wymierzonej ka-
ry pieni´˝nej w terminie okreÊlonym w art. 41 ust. 1
znacznie ograniczy lub uniemo˝liwi dalsze prowadze-
nie dzia∏alnoÊci gospodarczej przez przedsi´biorc´, or-
gan kontroli obrotu mo˝e, na wniosek przedsi´biorcy,
wydaç decyzj´ administracyjnà o odroczeniu terminu
p∏atnoÊci lub roz∏o˝eniu kary pieni´˝nej na raty, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ rok.

Rozdzia∏ 7

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 43. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407,
Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r.
Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 269) w art. 14 § 6a otrzymuje brzmienie:
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„§ 6a. Do pozwoleƒ, o których mowa w § 6, stosu-
je si´ odpowiednio art. 17, 18 i 20 ustawy
z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu
obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami
(Dz.U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55,
poz. 587 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r.
Nr 119, poz. 1250).”

Art. 44. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o admi-
nistrowaniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami
oraz o obrocie specjalnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1026 oraz
z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w tytule skreÊla si´ wyrazy „oraz o obrocie specjal-
nym”;

2) w art. 1 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , a tak˝e obro-
tem specjalnym”;

3) w art. 2 skreÊla si´ pkt 3;

4) skreÊla si´ rozdzia∏y 4—6;

5) skreÊla si´ art. 55.

Art. 45. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. o nie-
których umowach kompensacyjnych zawieranych
w zwiàzku z umowami dostaw na potrzeby obronnoÊci
i bezpieczeƒstwa paƒstwa (Dz.U. Nr 80, poz. 903) w art.
3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) uzbrojeniu lub sprz´cie wojskowym — rozumie
si´ przez to uzbrojenie w rozumieniu ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagrani-
cà towarami, technologiami i us∏ugami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowe-
go pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250),”.

Art. 46. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r.
o wspieraniu restrukturyzacji przemys∏owego poten-
cja∏u obronnego i modernizacji technicznej Si∏ Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 83, poz. 932)
w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) uzbrojeniu lub sprz´cie wojskowym — rozumie
si´ przez to uzbrojenie w rozumieniu ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagrani-
cà towarami, technologiami i us∏ugami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowe-
go pokoju i bezpieczeƒstwa oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250),”.

Rozdzia∏ 8

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 47. Post´powania wszcz´te na podstawie prze-
pisów ustaw, o których mowa w art. 44 i 51, oraz nie za-
koƒczone do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
ostatecznà decyzjà podlegajà umorzeniu.

Art. 48. 1. Pozwolenia na przywóz, wywóz lub tran-
zyt towarów i technologii uj´tych w wykazach towarów
i technologii obj´tych szczególnà kontrolà, wydane na

podstawie przepisów art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 grud-
nia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z za-
granicà towarami i technologiami w zwiàzku z porozu-
mieniami i zobowiàzaniami mi´dzynarodowymi
(Dz. U. Nr 129, poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r.
Nr 70, poz. 775 i Nr 83, poz. 931), z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stajà si´ zezwoleniami indywidu-
alnymi w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i zachowujà wa˝-
noÊç przez okres, na jaki zosta∏y wydane, jednak nie
d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2001 r.

2. Pozwolenia wydane na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu ob-
rotem z zagranicà towarami i us∏ugami oraz o obrocie
specjalnym (Dz.U. Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r.
Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178), w zakresie dotyczà-
cym obrotu specjalnego, z dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy stajà si´ zezwoleniami indywidualnymi
w rozumieniu art. 7 ust. 2 i zachowujà wa˝noÊç przez
okres, na jaki zosta∏y wydane, jednak nie d∏u˝ej ni˝ do
dnia 31 grudnia 2001 r.

Art. 49. Przepisy wykonawcze dotyczàce wykazów
towarów i technologii obj´tych szczególnà kontrolà
obrotu z zagranicà, wydane przed wejÊciem w ˝ycie ni-
niejszej ustawy na podstawie przepisów dotychczaso-
wych, zachowujà moc do czasu wydania przepisów
wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie tej ustawy.

Art. 50. 1. Do dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów art. 9
ust. 4 pkt 1 i 4 i art. 10 ust. 1 zezwolenia indywidualne
mogà byç wydawane przedsi´biorcom, którzy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy uzyskali wpis
do rejestru przedsi´biorców prowadzàcych obrót spe-
cjalny z zagranicà na mocy przepisów art. 33 ustawy
z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem
z zagranicà towarami i us∏ugami oraz o obrocie spe-
cjalnym, oraz przedsi´biorcom, którzy przed∏o˝à certy-
fikat, o którym mowa w art. 11 ust. 4. 

2. Do dnia wejÊcia w ˝ycie art. 8 ust. 2 na obrót to-
warami podwójnego zastosowania wydaje si´ wy∏àcz-
nie zezwolenia indywidualne.

Art. 51. Traci moc ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r.
o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicà to-
warami i technologiami w zwiàzku z porozumieniami
i zobowiàzaniami mi´dzynarodowymi (Dz. U. Nr 129,
poz. 598, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 775
i Nr 83, poz. 931).

Art. 52. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r., z wyjàtkiem:

1) art. 8 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 lat
od dnia og∏oszenia,

2) art. 9 ust. 4 pkt 1 i 4 i art. 10 ust. 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r. 
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