
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 maja 2014 r.

Poz. 602

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego
w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy

innych państw członkowskich Unii Europejskiej1)

Na podstawie art. 21k ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługa-
mi o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeń-
stwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór świadectwa wiarygodności odbiorcy określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE z dnia 6 maja 
2009 r. w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 146 
z 10.06.2009, str. 1).
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Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2a 

 
 

ŚWIADECTWO WIARYGODNOŚCI ODBIORCY 

Nr ................... 

Na podstawie art. 21e w związku z art. 21h ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie 
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa  

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświadcza, że: 

.................................................................................................................................................................................. 
(nazwa odbiorcy) 

.................................................................................................................................................................................. 
(adres odbiorcy) 

.................................................................................. ................................................................... 
 (numer KRS lub CEIDG przedsiębiorcy) (numer REGON przedsiębiorcy) 
 
 
 

jest wiarygodnym odbiorcą uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń 
generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej 
 
 
 

Świadectwo ważne jest do: .............................................................................. 
 (termin ważności) 

 

 m.p. 

.............................................................................. ............................................................................... 
 (miejscowość i data) (Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

albo upoważniona przez niego osoba) 
 
 
 
 
Opis wzoru: 
Wymiary: format A4 
Druk na papierze offsetowym w kolorze jasnoszarym 
Tekst koloru czarnego 
Tło rastrowane z tekstem o treści „Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 29 kwietnia 2014 r. (poz. 602)

WZÓR




