Wymagania obowiązujące wszystkich Dostawców
współpracujących z Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o.o.
w zakresie towarów o znaczeniu strategicznym oraz
o przeznaczeniu cywilnym.
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1. Definicje
Kontrola Obrotu - obszar działań, których celem jest zgodność z regulacjami dotyczącymi handlu
międzynarodowego
produktami,
danymi
technicznymi,
technologiami,
usługami
i oprogramowaniem.
„Koncesja” - jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny na wniosek podmiotu
gospodarczego. W rozumieniu ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu działalności
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz.U.01.67.679 z
późniejszymi zmianami) koncesja MSWiA upoważnia przedsiębiorcę do wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią,
amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wyłącznie po
spełnieniu warunków określonych w w/w ustawie.
ITAR – ang. International Traffic in Arms Regulations – zbiór przepisów Rządu USA nadzorowany
przez Departament Stanu dotyczący kontroli eksportu i importu towarów, technologii i usług
o charakterze wojskowym pochodzących z USA.
EAR - ang. Export Administration Regulations - zbiór przepisów Rządu USA nadzorowany przez
Departament Handlu dotyczący towarów i technologii wojskowych oraz cywilnych, w tym
podwójnego zastosowania pochodzących z USA.
MLA – ang. Manufacturing License Agreement - umowa licencyjna na produkcję części objętych
przepisami ITAR.
TAA - ang. Technical Assistance Agreement - umowa licencyjna na pomoc techniczną przy
programach objętych przepisami ITAR.
NDA – ang. Non Disclosure Agreement - umowa o zachowaniu poufności; wymagana dla każdego
dostawcy w standardowym procesie współpracy i dodatkowo w przypadku ITAR osobna umowa
NDA będąca załącznikiem do umowy MLA.
US - Atrybut klasyfikacyjny dotyczący klasyfikacji danych technicznych, podlegających jurysdykcji
Stanów Zjednoczonych, gdy znajdują się one na terenie USA (zastępuje atrybut P-ECCN)
OUS - Atrybut klasyfikacyjny dotyczący klasyfikacji danych technicznych podlegających jurysdykcji
Stanów Zjednoczonych, nawet wtedy gdy znajdują się poza granicami USA (zastępuje atrybut
ECCN)
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ECL - ang. Export Control List - kanadyjska lista towarów i technologii.
Dane techniczne - informacje w jakiejkolwiek formie niezbędne do projektowania, rozwoju,
produkcji, eksploatacji, modyfikacji lub obsługi Sprzętu, Materiałów, Oprogramowania lub
procesów mających związek z wymienionymi niezbędnymi działaniami. Dane Techniczne nie
obejmują danych finansowych, administracyjnych oraz określonych informacji dostępnych
publicznie.
Przykłady danych technicznych:
Rysunki techniczne,
Analizy wymiarowe,
Modele bryłowe (3D),
Instrukcja techniczna (np. procesy technologiczne),
Sprawozdania techniczne,
Wyniki z badań,
Metody montażu,
Obliczenia techniczne,
Dane materiałowe,
Wykresy określające parametry techniczne,
Materiały szkoleniowe,
Arkusze i programy obliczeniowe,
Wyniki pomiarów.
Dane nietechniczne – są to dane niepodlegające kontroli eksportu. Przykład danych
nietechnicznych:
Dane finansowe,
Dane sprzedaży,
Dane harmonogramów/informacje o dostawach/ liczby dostarczanych silników,
Numery części/ listy części/ opisy części (nie zawierające wymiarów),
Informacje cenowe,
Faktury klienta, które zawierają informacje związane z ceną, jakością, przyczyny napraw
i ogólne – opisy materiałów naprawianych w silnikach,
Liczby silników w poszczególnych flotach,
Ogólne informacje o funkcjach lub celach silników lub części,
Ogólne opisy systemów,
Informacje dotyczące ogólnych danych naukowych, matematycznych, lub ogólne zasady
inżynieryjne,
Wiedza ze szkół i Uniwersytetów,
Oświadczenia ogólnego poziomu dot. przyczyn np. niepoprawnej pracy silnika,
Ogólne warunki handlowe.
Technologia - określone informacje niezbędne do rozwoju, wykonania lub eksploatacji wyrobu.
Informacje takie przyjmują formę danych technicznych lub pomocy technicznej (technical
assistance).
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Informacje dotyczące technologii w postaci danych technicznych mogą być zawarte, choć nie
tylko, w poniższych dokumentach:
Rysunkach technicznych,
Analizach wymiarowych,
Modelach bryłowych (3D),
Instrukcjach technicznych (np. procesy technologiczne),
Sprawozdaniach technicznych,
Wynikach z badań,
Metodykach montażu,
Obliczeniach technicznych,
Danych materiałowych,
Wykresach określających parametry techniczne,
Materiałach szkoleniowych,
Arkuszach i programach obliczeniowych.
Kod klasyfikacyjny LU - to kod kontrolny pokazujący pozycję kontrolowaną wg listy uzbrojenia
Rządu Polskiego - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 194
z późniejszymi zmianami).
Obszar Kontroli Eksportu- Wydziały/miejsca objęte kontrolą eksportu, do których dostęp
posiadają uprawnione osoby.
Towary o znaczeniu strategicznym – (zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119 poz.1250 z dnia 28 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami)
towary o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będące produktami podwójnego zastosowania lub
uzbrojeniem.
Wyrób o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - rozumiany, jako wyrób określany
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001r. (Dz.U.01.145.1625 wraz
z późniejszymi zmianami).
Zezwolenia eksportowe - Obrót uzbrojeniem oraz towarami podwójnego zastosowania według
przepisów RP może być dokonywany wyłącznie na podstawie zezwolenia na wywóz,
na wykonywanie usług pośrednictwa, a także na świadczenie pomocy technicznej i w zakresie
określonym w tym zezwoleniu. Dostawca zobowiązany jest wystąpić o wymagane zezwolenie,
jeśli ma to zastosowanie.
2. Pomocne akty prawne
Akty prawne polskie:
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
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międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. 119 poz. 1250 z dnia 28 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami,
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r., poz. 707 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2001 r. wraz
z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wykazu uzbrojenia,
na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 627 wraz z późniejszymi
zmianami),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
(Dz. U. z 2014r poz. 1113),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 29 maj 2013 poz. 619; w sprawie ewidencji obrotu
towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 z późn. zmianami).
Akty prawne europejskie:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki 29 maj 2013 poz. 619; w sprawie ewidencji obrotu
towarami o znaczeniu strategicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 194 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Rady (WE) NR 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiające
wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu
do produktów podwójnego zastosowania,
Uwaga.
Rozporządzenie Rady (WE) NR 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. jest aktem nadrzędnym nad
prawem krajowym.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 388/2012 z dnia 19 kwietnia
2012 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system
kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego
zastosowania.
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3. Wymagania
Z wejściem na teren PWK – nie dotyczy
kontraktów
a) Przy wykonywaniu zobowiązania, w szczególności
w zakresie czynności wykonywanych na terenie
PWK, Dostawca (w tym wszelkie osoby działające w
jego imieniu) zobowiązany jest do pełnego
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
dotyczących eksportu, importu i cła (uwzględniając
przepisy polskie, Unii Europejskiej oraz USA w
przypadku przepisów eksportowych), co obejmuje
również obowiązek przestrzegania wszelkich
obowiązujących w tym zakresie w PWK regulacji
wewnętrznych, które są wskazane poniżej.
b) Jeżeli do wykonania zobowiązania niezbędne jest
wykonanie czynności przez Dostawcę na terenie
PWK, lista osób, którymi Dostawca będzie się
posługiwać zostanie przekazana Kupującemu w
formie pisemnej z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Lista osób powinna
zawierać: imiona i nazwiska osób, którymi Dostawca
będzie się posługiwać, obywatelstwo/obywatelstwa.
c) Naruszenie przez osoby wymienione w pkt b) zasad
kontroli obrotu, będzie przez PWK traktowane jako
rażące naruszenie warunków zobowiązania.
d) PWK może odmówić dopuszczenia do wykonywania
jakichkolwiek czynności związanych z wykonaniem
zobowiązania wszelkich osób, którymi posługuje się
Dostawca, jeżeli jest to niezbędne ze względu na
wymogi kontroli obrotu.
e) Odmowa następuje w formie pisemnej i nie stanowi
naruszenia obowiązków PWK będących podstawą do
rozwiązania umowy przez Dostawcę.

Bez wejścia do PWK – nie dotyczy
kontraktów
a) Przy wykonywaniu zobowiązania Dostawca (w
tym wszelkie osoby działające w jego imieniu)
zobowiązany jest do pełnego przestrzegania
powszechnie obowiązujących przepisów prawa
dotyczących eksportu, importu i cła
(uwzględniając przepisy polskie, Unii
Europejskiej oraz USA
w przypadku przepisów eksportowych).

b) Dostawca oświadcza, że żaden z produktów, ani
powiązane z nimi dane techniczne nie
podlegają kontroli amerykańskich przepisów
International Traffic in Arms Regulations (ITAR).

c) Dostawca oświadcza, że żaden z produktów, ani
powiązane z nimi dane techniczne nie
podlegają kontroli amerykańskich przepisów
Export Administration Regulations (EAR), w
stopniu który wymagałby posiadania
zezwolenia/licencji wydanej przez Departament
Handlu USA.

d) W przypadku naruszenia zasad kontroli obrotu,
Dostawca zapłaci PWK karę umowną w
wysokości 3000 PLN za każde naruszenie.
PWK przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego ustaloną
karę umowną na zasadach ogólnych KC.

f) Jeżeli w ramach wykonania zobowiązania na teren
PWK mają wjeżdżać pojazdy Dostawcy, jest on
zobowiązany w formie pisemnej poinformować PWK
z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o marce
pojazdu i jego numerze rejestracyjnym.
g) Wszelkie zmiany w zakresie wymienionej listy osób,
którymi posługuje się Dostawca,
o których mowa w pkt b), jak również w zakresie
pojazdów,
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o których mowa w pkt f) wymagają pisemnego
uprzedzenia PWK, co najmniej
z 2-dniowym wyprzedzeniem.
h) W sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy ze względu
na okoliczności nie jest możliwe zachowanie
terminów przewidzianych w zobowiązaniu, osoby,
którymi posługuje się Dostawca mogą wejść na
teren PWK tylko po podaniu niezbędnych danych,
wymaganych przez PWK. Jednocześnie nie później
niż trzy dni od tego zdarzenia Dostawca ma
obowiązek uzupełnić dane.

i) Dostawca oświadcza, że żaden
z produktów, ani powiązane z nimi dane techniczne
nie podlegają kontroli amerykańskich przepisów
International Traffic in Arms Regulations (ITAR).

j) Dostawca oświadcza, że żaden z produktów, ani
powiązane
z nimi dane techniczne nie podlegają kontroli
amerykańskich przepisów Export Administration
Regulations (EAR), w stopniu, który wymagałby
posiadania zezwolenia/licencji wydanej przez
Departament Handlu USA.

k) W przypadku naruszenia zasad kontroli obrotu,
Dostawca zapłaci PWK karę umowną w wysokości
3000 PLN za każde naruszenie.
PWK przysługuje prawo do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego ustaloną karę
umowną na zasadach ogólnych KC.

4. Szyfrowanie danych
Podczas przekazywania danych technicznych drogą elektroniczną należy pamiętać o obowiązku
szyfrowania.
Hasło najlepiej jest przekazywać inną drogą komunikacji niż zaszyfrowane dane. Jeżeli - na
przykład zaszyfrowany plik jest wysyłany jako wiadomość email, hasło można przekazać odbiorcy
w trakcie rozmowy telefonicznej.
Jeśli jednak poczta email jest jedyną możliwością kontaktu z odbiorcą, wówczas hasło należy
przekazać w innej wiadomości, wysłanej jakiś czas później.
Obowiązek szyfrowania przesyłanych danych za pomocą programu WinZip; dotyczy:
informacji należących do Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o.o. / UTC,
danych objętych prawami własności (tajemnice handlowe, finansowe, statystyczne) itp.;
danych technicznych podlegających kontroli eksportu.
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Zabrania się przesyłania do PWK danych technicznych kontrolowanych za pośrednictwem
wiadomości email. Wymiana danych technicznych kontrolowanych pomiędzy Dostawcą a PWK
jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem zatwierdzonych przez PWK systemów, w tym np. MFT
(Managed File Transfer).
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