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KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO EKSPORTU NA RYNKU ROSYJSKIM W
2006 ROKU NA TLE DOSTAWCÓW Z INNYCH PAŃSTW

W Nr 1/2007 Biuletynu WPHI Ambasady RP w Moskwie zaprezentowana została
informacja na temat konkurencyjności polskiego eksportu na rynku rosyjskim w 2006
roku. W obecnym numerze przedstawiamy zmiany w pozycji polskich eksporterów na
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tle konkurencji z innych krajów w odniesieniu do wybranych pozycji towarowych
(według statystyki celnej FR za okres 9 miesięcy 2006 roku).
Największą pozycją polskiego eksportu w okresie 9 miesięcy 2006 roku (według 4
– cyfrowego kodu rosyjskiej statystyki celnej) były środki higieniczno –
kosmetyczne: pieluszki, podpaski, ręczniki i chusteczki papierowe itp. (126,4
mln USD) – dostawy z Polski zajmują stabilnie pierwszą pozycję w rosyjskim
imporcie, jednak przy zmniejszającym się udziale w imporcie FR z 40,4% w okresie 9
miesięcy 2005 r. do 36,2% w okresie 9 miesięcy 2006 r. Drugą pozycję w dostawach
na rynek rosyjski zajmują przedsiębiorcy z Węgier (11,9% importu FR), trzecią –
firmy czeskie (8,4%). Zdecydowanie zwiększa się udział dostawców ukraińskich
(7,6% importu FR).
Drugą co do wartości pozycją polskiego eksportu były w okresie 9 miesięcy 2006 r.
farmaceutyki (126,4 mln USD) – dostawy z Polski zajmują 12 pozycję w rosyjskim
imporcie z 3,4% udziałem (spadek z 9 pozycji w okresie 9 miesięcy 2005 r., kiedy to
udział w imporcie FR wynosił 3,8%). Nie zmieniają się liderzy wśród dostawców
leków na rynek rosyjski – są to firmy niemieckie (ok. 20% importu FR), francuskie
(ok. 12%), włoskie (ok. 7%), węgierskie (6-7%), indyjskie (ok. 6%).
Wysoką wartością eksportu charakteryzują się równieŜ między innymi:
•

•

•

•

•

maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji
specjalnych–głównie urządzenia górnicze, prasy (59,5 mln USD) – dostawy z
Polski zajmują stabilnie 4 pozycję w rosyjskim imporcie (w 2006 r. nastąpił wzrost
udziału w imporcie FR do 8,1%, podczas gdy w 2005 r. wynosił 4,9%). Wiodące
pozycje zajmują firmy niemieckie (ponad 31% importu FR), włoskie (9,7%) oraz z
określeniem kraju pochodzenia towaru jako UE (9,7%);
preparaty do upiększania i makijaŜu oraz pielęgnacji skóry (50,8 mln USD) –
dostawy z Polski zajmują stabilnie 2 pozycję w rosyjskim imporcie, jednak przy
spadku wartości eksportu i udziału w imporcie FR z 20,5% w 2005 r. do 13,6% w
2006 r. Bezwzględnymi liderami są firmy francuskie (28,6% importu FR), z kolei
za Polską plasują się eksporterzy z Niemiec (11,7% importu FR), Włoch (8,7%) i
Wielkiej Brytanii (6,5%);
wyroby chemii budowlanej – kit szklarski, masy uszczelniające, wypełniacze
malarskie, preparaty do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp.
(44,4 mln USD) – dostawy z Polski zajmują stabilnie 2 pozycję w rosyjskim
imporcie, przy spadku udziału w imporcie FR z 18,4% w 2005 r. do 16,9% w 2006
r. Bezwzględnymi liderami są firmy z Finlandii (ponad 31% importu FR), a trzecią
pozycję zajmują przedsiębiorstwa niemieckie (14,3% importu FR). Zwraca uwagę
zwiększający się udział dostawców z Estonii (6,8% importu FR) i Włoch (4,9%).
Zmniejsza się natomiast udział eksporterów z USA i Republiki Korei;
artykuły do transportu i pakowania towarów z tworzyw sztucznych –
głównie butelki i pojemniki do 2 l (37,9 mln USD) – dostawy z Polski zajmują 1
pozycję w rosyjskim imporcie, jednak przy spadku udziału w imporcie FR z 17% w
2005 r. do 15,1% w 2006 r. Bezpośrednio za polskimi eksporterami plasują się
firmy z Chin (15% importu FR), Ukrainy (13,3%), a następnie Niemiec (8,8%) i
Francji (7,7%);
pozostałe meble i ich części – głównie meble drewniane (37,1 mln USD) –
dostawy z Polski zajmują stabilnie 3 pozycję w rosyjskim imporcie, przy wzroście
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udziału w imporcie FR z 9,3% w 2005 r. do 9,8% w 2006 r. Dwie pierwsze pozycje
zajmują firmy z Włoch (31% importu FR) oraz Chin (14,2%). Z kolei polscy
eksporterzy wyprzedzają dostawców z Niemiec (9,2%) i Ukrainy (4%);
pojazdy samochodowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób,
włącznie z samochodami osobowo – towarowymi: kombi (36,3 mln USD) –
dostawy z Polski zajmują 18 pozycję w imporcie FR (w 2005 r. – 25 pozycja).
Wiodące pozycje tradycyjnie zajmują firmy z Japonii (ok. 40% importu FR),
Niemiec (13,5%), Republiki Korei (10%), Wielkiej Brytanii (9,1%);
gazety, dzienniki, czasopisma (31,7 mln USD) – dostawy (usługi) z Polski
uplasowały się na 2 pozycji w rosyjskim imporcie (awans z 4 pozycji w 2005 r.),
przy wzroście udziału w imporcie FR z 10,7% w 2005 r. do 17,6% w 2006 r.
Tradycyjnie liderami są firmy z Finlandii (ponad 30% importu FR), z kolei polscy
eksporterzy wyprzedzali w 2006 r. przedsiębiorstwa z Niemiec (11,7% importu
FR), Czech (9%) i Litwy (7,7%);
pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych (30,7 mln
USD) – dostawy z Polski wysunęły się na 1 pozycję w rosyjskim imporcie (z 4
miejsca w 2005 r.), przy wzroście udziału w imporcie FR z 6,4% w 2005 r. do
14,8% w 2006 r. W konsekwancji wyprzedziliśmy dostawców z Włoch (14,4%
importu FR), Niemiec (10,8%) oraz Ukrainy (9,8%);
kartony, pudła itp. pojemniki z papieru i tektury (29,6 mln USD) – dostawy z
Polski zajmują stabilnie 3 pozycję w rosyjskim imporcie, przy spadku udziału w
imporcie FR z 14,5% w 2005 r. do 12,7% w 2006 r. Dwie pierwsze pozycje
tradycyjnie zajmują firmy z Niemiec (ok. 30% importu FR) i Ukrainy (ok. 16%). Za
Polską plasują się dostawy z Austrii (8,5% importu FR) i Chin (6,1%);
płyty wiórowe (28,7 mln USD) – dostawy z Polski zajmują stabilnie 1 pozycję w
rosyjskim imporcie z ok. 30% udziałem. Na kolejnych miejscach plasują się
eksporterzy z Niemiec (17,6%), Ukrainy (10,1%), Austrii (7,5%) i Finlandii (5,9%);
preparaty do włosów (26,1 mln USD) – dostawy z Polski zajmują stabilnie 3
pozycję w rosyjskim imporcie, jednak przy spadku udziału w imporcie FR z 17,2%
w 2005 r. do 14% w 2006 r. Dwie pierwsze pozycje zajmują eksporterzy z
Niemiec (24% importu FR) i Francji (22%). Za Polską plasują się dostawcy ze
Słowenii (8,7%);
włókna z tworzyw sztucznych (26,0 mln USD) – dostawy z Polski zajmują
stabilnie 2 pozycję w rosyjskim imporcie, przy wzroście udziału w imporcie FR z
11,8% w 2005 r. do 13,2% w 2006 r. Na pierwszym miejscu są dostawcy z
Niemiec (61% importu FR), a za Polską plasują się eksporterzy z Turcji (5,8%),
Republiki Korei (5,7%) i Chin (3,2%);
rury, przewody, węŜe oraz ich wyposaŜenie z tworzyw sztucznych (25,8 mln
USD) – dostawy z Polski zajmują 2 pozycję w rosyjskim imporcie (w 2005 r. – 3
pozycja), przy wzroście udziału w imporcie FR z 12,7% w 2005 r. do 14,8% w
2006 r. Na 1 miejscu są dostawcy z Turcji (16,1% importu FR), z kolei Polska
wyprzedzała eksporterów z Niemiec (14,8%), a takŜe z Włoch (8,5%) i Czech
(6,1%);
wyroby cukiernicze niezawierające kakao – biała czekolada (25,4 mln USD) –
dostawy z Polski zajmują 1 pozycję w rosyjskim imporcie (w 2005 r. – 2 pozycja),
przy wzroście udziału w imporcie FR z 10,4% w 2005 r. do 30,3% w 2006 r.
Polska wyprzedzała dostawców z Ukrainy (15,4% importu FR), a takŜe z Czech
(8%), Turcji (6,9%) i Holandii (6,1%);
czekolada i wyroby czekoladowe – bez nadzienia (23,7 mln USD) – dostawy z
Polski zajmują stabilnie 3 pozycję w rosyjskim imporcie, przy wzroście udziału w
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imporcie FR z 9,2% w 2005 r. do 13,7% w 2006 r. Polskę wyprzedzają dostawcy
z Ukrainy (46,3% importu FR) oraz Niemiec (18,9%);
warzywa mroŜone (23,3 mln USD) – dostawy z Polski zajmują stabilnie 1
pozycję w rosyjskim imporcie, jednak przy spadku udziału w imporcie FR z 67,3%
w 2005 r. do 57,5% w 2006 r. Polska zdecydowanie wyprzedza innych
dostawców, w tym z Chin (14,6% importu FR), Ukrainy (6,2%), Holandii (5,4%),
Belgii (4,7%). Wyraźnie tracą pozycje na rynku rosyjskim firmy węgierskie;
trzoda chlewna Ŝywa (22,4 mln USD) – dostawy z Polski zajmują stabilnie 1
miejsce w rosyjskim imporcie, przy spadku udziału w imporcie FR z 55,2% w
2005 r. do 49,6% w 2006 roku. Za Polską plasuje się eksport z Estonii (14,3%
importu FR), Danii (13,4%) i Wielkiej Brytanii (12,6%);
wełna mineralna itp. materiały izolujące (21,9 mln USD) – dostawy z Polski
zajmują stabilnie 1 pozycję w rosyjskim imporcie, przy wzroście udziału w
imporcie FR z 19,4% w 2005 r. do 20,5% w 2006 r. Na drugie miejsce wysunęli
się dostawcy z Chin – 18,3% importu FR (w 2005 r. nie odgrywali znaczącej roli w
eksporcie do Rosji), a kolejne miejsca zajmowali eksporterzy z Niemiec (14,6%
importu FR), Słowacji (11,7%) i Finlandii (10,1%);
cukier (20,9 mln USD) – dostawy z Polski plasowały się na 5 pozycji w rosyjskim
imporcie (spadek z 4 miejsca w 2005 r. pomimo 60% wzrostu wartości eksportu),
przy wzroście udziału w imporcie FR z 1,9% w 2005 r. do 2,3% w 2006 r.
Bezwzględnym liderem są dostawy z Brazylii (83,7% importu FR), a kolejne
miejsca zajmowały Argentyna (3,2%), Salwador (2,9%) i Kuba (2,7%; w 2005 r.
eksport z tego kraju plasował się na drugim miejscu z 6,8% udziałem w imporcie
FR). Przedstawiona struktura geograficzna dostaw wskazuje, Ŝe Polska jest
wiodącym dostawcą cukru białego do Rosji (pozostałe kraje eksportują cukier
surowy);
elektryczne podgrzewacze – głównie kuchenki elektryczne (20,2 mln USD) –
dostawy z Polski zajmowały 6 miejsce w rosyjskim imporcie (spadek o jedną
pozycję w porównaniu z 2005 r., pomimo wzrostu eksportu o 26%), przy spadku
udziału w imporcie FR z 4,4% do 4,2%. Polskę wyprzedzali dostawcy z Chin
(39,7% importu FR), Włoch (8,8%), Niemiec (8,1%), Francji – 4,5% (w 2005 r. nie
odgrywali większej roli w eksporcie do Rosji) i Republiki Korei (4,3%).

Największy spadek wartości polskiego eksportu do Rosji obejmował m.in. takie
towary, jak:
•
•

•

•

jabłka (w związku z obowiązującym od listopada 2005 r. embargiem na dostawy
z Polski do Rosji). Jeszcze w 2005 r. Polska była liderem w eksporcie na rynek
rosyjski, natomiast w 2006 r. wiodącym dostawcą stała się Argentyna;
papier i tektura: w 2005 r. Polska zajmowała 3 pozycję w rosyjskim imporcie
(11,8% udział) – po Ukrainie i Niemczech, natomiast w 2006 r. poza
wymienionymi państwami wyprzedzali nas takŜe eksporterzy z b.Jugosławii,
Szwecji, Wielkiej Brytanii i Finlandii;
wirówki, urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub
gazów: w 2005 r. Polska zajmowała 6 pozycję w dostawach na rynek rosyjski (z
5,4% udziałem), natomiast w 2006 r. spadła na 16 pozycję (1,2% udział).
Wiodące pozycje zajmowali eksporterzy z Niemiec (25% udział w imporcie FR) i
Republiki Korei (ok. 20%);
dŜemy, galaretki, przeciery itp. przetwory owocowe: w 2005 r. Polska
zajmowała 1 pozycję w rosyjskim imporcie (z 33,2% udziałem), natomiast w 2006
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r. wyprzedzali nas dostawcy z Chin (12,2% importu FR), a udział Polski
zmniejszył się do 10,8%;
mięso wieprzowe: całkowity brak dostaw z Polski w związku z wprowadzonym
przez Rosję embargiem (tradycyjnym liderem jest Brazylia);
pozostałe przetwory warzywne: w 2005 r. Polska zajmowała 2 pozycję (po
Hiszpanii) w dostawach na rynek rosyjski (z 22,1% udziałem). W 2006 r. polski
eksport spadł na 4 pozycję (9,3% udział w imporcie FR), a wyprzedzali nas
dostawcy z Węgier (32% importu FR), Hiszpanii (16,9%), Ukrainy (10,8%);
pozostały przetworzony tytoń: w 2005 r. Polska zajmowała 2 pozycję (po
Niemczech) w dostawach na rynek rosyjski (z 12,5% udziałem), natomiast w 2006
r. oprócz liderów – firm niemieckich (41,6% importu FR), wyprzedzali nas równieŜ
eksporterzy z Ukrainy (17,7% importu FR), USA (12,5%), Wielkiej Brytanii
(11,6%), Francji (7,8%), a Polska spadła na 6 pozycję (z 2,7% udziałem w
imporcie FR);
proszki do prania, preparaty czyszczące: w 2005 r. Polska zajmowała pozycję
lidera w dostawach na rynek rosyjski (z 18,5% udziałem), natomiast w 2006 r.
spadła na 4 pozycję (8,9%) – wyprzedzali polskich eksporterów dostawcy z
Niemiec (20,4% importu FR), USA (17,4%) i Wielkiej Brytanii (13,4%);
kapusta i warzywa kapustne: w 2005 r. Polska zajmowała pozycję lidera w
dostawach do Rosji (z 37,4% udziałem), natomiast w 2006 r. w związku z
wprowadzonym przez stronę rosyjską embargiem, wiodące miejsce w eksporcie
do Rosji zajęły inne państwa (głównie Uzbekistan – 30,1% importu FR oraz Chiny
– 27,5%);
pozostałe rośliny Ŝywe, sadzonki: w 2005 r. Polska zajmowała 2 pozycję (po
Holandii) w dostawach do Rosji (z 25,4% udziałem), natomiast w 2006 r. w
związku z wprowadzonym przez stronę rosyjską embargiem, wiodące miejsce w
eksporcie do Rosji zajęły inne państwa–Holandia (58,1% importu FR), Litwa
(7,1%), Łotwa (6,9%), Niemcy (5,8%);
urządzenia do obróbki zbóŜ: w 2005 r. Polska zajmowała 4 pozycję (m.in. po
Niemczech i Szwajcarii) w dostawach do Rosji (z 11% udziałem), natomiast w
2006 r. spadła na 13 pozycję (0,2% importu FR). Wiodące miejsca zajęły firmy
ukraińskie (25,3% importu FR), wyprzedzając niemieckie (20,1%), szwajcarskie
(11,3%) i tureckie (10,2%);
klimatyzatory: w 2005 r. Polska zajmowała 3 pozycję (po Republice Korei i
Chinach) w dostawach do Rosji (z 10,8% udziałem), natomiast w 2006 r. spadła
na 8 pozycję (4,8%), a poza Chinami (22,6% importu FR) i Republiką Korei
(16,8%), wyprzedzali nas takŜe dostawcy z Niemiec (8,8%), Włoch (8,5%), Francji
(7%), Tajlandii (6%), Malezji (5,2%);
silniki spalinowe tłokowe: w 2005 r. Polska zajmowała 7 pozycję w dostawach
do Rosji (z 7,2% udziałem), natomiast w 2006 r. spadła na 10 pozycję (2% udział
w imporcie FR). Wiodące pozycje zajęły firmy niemieckie z 22,9% udziałem (w
2005 r. liderami byli dostawcy fińscy), a następnie japońskie (14,8%) i fińskie
(12%).

Struktura podmiotowa polskiego eksportu do Rosji wskazuje na znaczący udział
zlokalizowanej w Polsce produkcji koncernów światowych.
Drugą grupę eksporterów stanowią polskie przedsiębiorstwa, w tym szczególnie małe
i średnie. Na tą grupę biznesu powinna być w głównej mierze nastawiona polityka
wspierania polskiego eksportu i realizowane przedsięwzięcia promocyjne.
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Wśród dostawców z Polski do Rosji występują nie tylko producenci, ale takŜe firmy
handlowe i spedycyjne zarówno polskie, jak i z krajów trzecich.
Aleksander Milota, I Radca

POTENCJAŁ GOSPODARCZY I MOśLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z OBWODEM
IWANOWSKIM

Obwód Iwanowski połoŜony jest w centrum
europejskiej części Rosji, na północny-wschód
od Moskwy.
Powierzchnia - 23 900 km2, liczba
mieszkańców - 1,1 mln.
Stolica obwodu - Iwanowo – odległość od
Moskwy 318 km.
Gubernator Obwodu Iwanowskiego – Mień
M.A.
Obwód Iwanowski charakteryzuje się dynamicznym rozwojem i zajmuje 6 miejsce
wśród regionów Centralnego Okręgu Federalnego. W 2006 r. Produkt Regionalny
Brutto wzrósł o 7%. Głównymi czynnikami wzrostu gospodarczego obwodu są:
produkcja przemysłowa, która w 2006 r. wzrosła o 12%, inwestycje – wzrost o 14%,
handel wzrost o 12,9%.
W Obwodzie Iwanowskim dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. W
2006 r. wybudowano 176 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, co oznacza wzrost o
67% w stosunku do roku 2005.
W 2006 r. odnotowano 27% wzrost płacy nominalnej , która wynosi obecnie średnio
6,5 tys. Rbl (ok.250 USD).
W Obwodzie Iwanowskim znajd uje się 300
przedsiębiorstw reprezentujących róŜne
gałęzie przemysłu.
Najbardziej rozwiniętym sektorem z 37procentowym udziałem w produkcji jest
przemysł lekki, w którym zatrudniona jest
prawie połowa ludności pracująca w
przemyśle. Corocznie fabryki włókiennicze
obwodu produkują 1,5 mld m2 gotowych
tkanin, co stanowi ponad połowę rosyjskiej produkcji włókienniczej. Przemysł
włókienniczy dostarcza 25% dochodów budŜetowych obwodu.
JednakŜe, mimo dobrych wyników produkcyjnych branŜy włókienniczej, nie zawsze
wytrzymuje ona konkurencję z produkcją turecką, chińską i indyjską.
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BranŜa włókiennicza Obwodu Iwanowskiego wymaga modernizacji i wdroŜenia
produkcji opartej na nowych technologiach (w tym m.in rozwój produkcji tkanin
syntetycznych i mieszanych). Sprzyjać ma temu stworzenie w Obwodzie Iwanowskim
tzw. klastera tekstylnego.
Drugim pod względem wielkości sektorem jest przemysł maszynowy reprezentowany
przez 37 przedsiębiorstw, produkujących dźwigi samochodowe, obrabiarki sterowane
numerycznie, koparki, maszyny włókiennicze, urządzenia pomiarowe, części
samochodowe i.in.
W obwodzie znajdują się takŜe przedsiębiorstwa z sektora energetyki, przetwórstwa
drewna i przemysłu papierniczego, branŜy chemicznej, materiałów budowlanych i.in.
Modernizacja Iwanowskiej Elektrowni Wodnej, spowodowała 80-procentowy wzrost
produkcji energii elektrycznej. Obecnie obwód dysponuje 510 MW wolnych mocy
energii elektrycznej.
Obwód Iwanowski charakteryzuje się wysokim poziomem obrotów handlowych,
zwłaszcza w większych miastach. Obrót handlu detalicznego przekroczył w 2006r. 20
mld Rbl. W ostatnim czasie odnotowano rosnące zainteresowanie rosyjskich sieci
handlowych tym dynamicznie rozwijającym się obwodem. Widoczna jest tendencja
przenoszenia handlu detalicznego z rynków do sklepów i centrów handlowych.
Obroty handlu zagranicznego Obwodu Iwanowskiego sięgnęły w 2006 r. 370 mln
USD.
Eksport Obwodu Iwanowskiego wyniósł w 2006 r. 120 mln USD. Główną pozycją
eksportową były bawełniane i lniane tkaniny włókiennicze i wyroby pościelowe (64%)
oraz koparki i wyroby elektrotechniczne. Największymi odbiorcami produkcji są
Finlandia, Niemcy i kraje WNP.
Przedmiotem importu Obwodu Iwanowskiego wartości ok. 250 mln USD były w 2006
r. włókna bawełniane (74% udziału w imporcie), urządzenia i części dla przemysłu
lekkiego (10%,) produkty rolne i spoŜywcze, produkty przetwórstwa ropy naftowej. W
imporcie obwodu największy 62% udział mają kraje WNP oraz Finlandia, Irlandia,
Belgia, Włochy i Dania.
Obroty handlowe Polski z Obwodem Iwanowskim ograniczają się do polskiego
eksportu, na poziomie kilkuset tysięcy USD rocznie.
Przedmiotem eksportu były głównie blachy w arkuszach (36% udziału), części do
maszyn włókiennicznych (21%) i.in.
W Obwodzie Iwanowskim stworzony został sprzyjający klimat inwestycyjny. W 2005
r. wartość inwestycji zagranicznych osiągnęła 895,4 mln USD. Największymi
inwestorami są Chiny (sektor rolny), Niemcy (nieruchomości), W.Brytania (produkcja
włókiennicza), Turcja (produkcja włókiennicza) i Łotwa (transport i łączność).
Czynnikiem sprzyjającym inwestorom jest rozwinięta infrastruktura transportowa.
Drogi o długości 6 tys. km łączą Obwód Iwanowski z obwodami: Moskiewskim,
Kostromskim, NiŜegorodskim, Władimirskim i Jarosławskim. Obecnie w
przygotowaniu jest nowa droga w relacji Władimir-Iwanowo-Kostroma.
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Drogi kolejowe o długości 580 km łaczą stolicę obwodu Iwanowo z Moskwą, St.
Petersburgiem, Jarosławlem, NiŜnym Nowgorodem i Samarą.
W Iwanowie – stolicy obwodu - znajduje się takŜe modernizowany aktualnie port
lotniczy spełniający wymogi międzynarodowe.
Przez terytorium obwodu przechodzą 2 magistralne gazociągi o długości 167,7 km.
Poziom gazyfikacji obwodu wynosi 66%. Obecnie realizowany jest przez „Gazprom”
projekt gazyfikacji 10 zamieszkałych rejonów.
Władze Obwodu Iwanowskiego zainteresowane są dalszym napływem inwestycji
zagranicznych, w tym głównie do przemysłu lekkiego – uruchomienie przędzalni i
tkalni (istnieją tereny z infrastrukturą pod zabudowę, jak i niewykorzystane budynki
do uruchomienia produkcji).
W Obwodzie Iwanowskim działa teŜ wiele zakładów maszynowych ze znacznym
potencjałem niewykorzystanych mocy produkcyjnych, w których moŜna uruchomić
produkcję lub montaŜ szerokiego zakresu produkcji m.in. w zakładach „Iwtekmasz”,
„Iwczesmasz”, „Toczpribor”, „IZTC”, „Avtoagregat). Zakłady te dysponują ponadto
terenami pozwalającymi na dodatkowe inwestycje.
W ocenie władz Obwodu Iwanowskiego interesującymi projektami dla inwestorów
zagranicznych mogą być:
•

budowa zakładu przerobu opon na inne wyroby gumowe,

•

wdroŜenie nowej technologii metalizacji materiałów tekstylnych z
przeznaczeniem ich dla mikroelektroniki, medycyny, produkcji odzieŜy
specjalnej itp.,

•

uruchomienie produkcji utylizacji polietylenu z zastosowaniem dla oczyszalni
ścieków przemysłowych, usunięcia ropy i produktów ropopochodnych z
powierzchni wód w przypadku awarii technologicznych i.in,

•

budowa zakładów przetwórstwo drewna i przetwórstwa torfu,

•

uruchomienie produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, których
deficyt jest czynnikiem ograniczającym dynamicznie rozwijające się
budownictwo (m.in. uruchomienie produkcji cegły w ilości 50 mln sztuk
rocznie),

•

budowa centrów logistycznych obsługujących Obwód Iwanowski, jak i
sąsiednie regiony.

Rozpatrywane są równieŜ projekty rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Obwodzie
Iwanowskim.
Władze obwodu zainteresowane są równieŜ udziałem inwestorów w rozwoju
infrastruktury transportowej, w tym m.in budowa obwodnicy miasta Iwanowo,
przedłuŜenie zawołŜskoj magistrali do obwodu Kostromskiego i związane z nimi
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inwestycje, jak: budowa stacji benzynowych, parkingów, miejsc odpoczynku, stacji
obsługi technicznej i serwisu, obiektów handlowych, turystycznych i.in.
W sektorze rolnym władze oczekują na inwestorów zainteresowanych produkcją i
przetwórstwem lnu, produkcją i przetwórstwem rzepaku na biopaliwo oraz rozwojem
produkcji zwierzęcej.
Władze regionu zainteresowane są równieŜ skierowaniem inwestycji do sektora
turystyki. Konieczne jest stworzenie praktycznie od podstaw całej infrastruktury
turystycznej. Obwód dysponuje licznymi terenami o unikalnych właściwościach
klimatycznych i krajobrazowych, połoŜonymi głównie wzdłuŜ rzeki Wołgi. Oprócz
budowy hoteli, miejsc rekreacji i wypoczynku oczekuje się równieŜ budowy centrów
handlowo-rozrywkowych.
Informacje dotyczące wszystkich aspektów lokowania inwestycji w Obwodzie
Iwanowskim moŜna znaleźć na stronie www.ivreg.ru.
Kontakt: Naczelnik Wydziału Przemysłu Departamentu Rozwoju Gospodarczego i
Handlu Obwodu Iwanowskiego- Kiriłłow W.A. tel. (4932)423351, tel/fax
(4932)308966, e-mail 005@adminet.ivanovo.ru
Ewa Fischer, I Sekretarz WPHI

Seminaria, konferencje i wystawy w Rosji
III Euro-Azjatycka Wystawa Przemysłowa
Minister Stosunków Międzynarodowych i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
Obwodu Swierdłowskiego W.A. Kokszarow zaprasza na organizowaną w dniach 2022 marca 2007 r. w Jekatierinburgu III Euro-Azjatycką Wystawę Przemysłową.
Wystawa obejmuje takie branŜe jak: metalurgia, obróbka metali, urządzenia
próŜniowe, urządzenia chłodnicze, automatyka, technika pomiarowa oraz
kompresory, pompy, armatura, napędy i łoŜyska,
W czasie wystawy odbędzie się III Euro-Azjatyckie Forum Maszynowe, w ramach
którego przewidziane są seminaria z tematyki:
• Modernizacja przemysłu maszynowego,
• Międzyregionalna i międzynarodowa współpraca w przemyśle
maszynowym,
• WdroŜenie energooszczędnych i surowcowooszczędnych technologii w
przemyśle maszynowym.
W wystawie tradycyjnie juŜ przewidziany jest udział przedstawicieli władz FR i
WNP,
koncernów
obrabiarkowych
i
metalurgicznych,
przedstawicieli
międzynarodowych instytucji finansowych, korporacji transnarodowych, wyŜszych
uczelni i instytutów naukowo-badawczych.
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W II Euro-Azjatyckiej wystawie udział wzięło 106 firm, z czego 62% stanowili
producenci maszyn i urządzeń, wśród nich wielu producentów zagranicznych m.in z
Japonii, Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Litwy, Ukrainy, Kazachstanu i.in.
III Euro-Azjatycka Wystawa ma na celu m.in przyciagnięcie inwestorów do
rosyjskiego przemysłu maszynowego, co słuŜyć ma podniesieniu jego
konkurencyjności i w perspektywie moŜliwości wyjścia na rynki zagraniczne.
Wystawa daje moŜliwość dokonania oceny rozwoju branŜy maszynowej nie tylko
Uralu ale i całej Rosji.
Szczegółowe informacje
o wystawie moŜna znaleźć na stronie
www.uv2000.ru.
Koordynator wystawy w Ministerstwie Stosunków Międzynarodowych i
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Obwodu Swierdłowskiego - Szitowa Elena
Władimirowna
tel.(343)217 88 84, e-mail:shitova@midural.ru.
Szczegóły dot. wystawy moŜna teŜ otrzymać pod tel. (343) 370 33 75 lub 355
51 95.
W przypadku zainteresowania wystawą, WPHI gotowe jest od współudziału w
organizacji misji handlowej do Jekatierinburga dla zapoznania sie z prezentowanym
na niej potencjałem maszynowym i oczekiwaniami w tej dziedzinie przedsiębiorstw
rosyjskich.
PREZENTY WIOSNA-2007
W dniach 26-29 marca 2007 odbędzie się w Moskwie jedna z największych w
Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„PREZENTY WIOSNA-2007”, a w dniach 25-28 września 2007 r. „PREZENTY
JESIEŃ 2007”.
W programie targów:
• prezenty i opakowania,
• ozdoby noworoczne i świąteczne,
• naczynia i dekoracja stołu
• zabawki,
• biŜuteria i in.
Tradycyjnie w wystawie bierze udział wiele firm zagranicznych, które poszukują
partnerów handlowych i dystrybutorów swojej produkcji na terenie Rosji.
BliŜsze informacje na stronie:www.gifts-expo.com ,
e-mail: expo@gifts-expo.com
tel. : 007 (495) 775-25-32, 126-68-14
XII Międzynarodowa Konferencja Transportu i Logistyki “TransRosja 2007”
W dniach 27-29 marca 2007 r. odbędzie się w Moskwie XII Międzynarodowa
Konferencja Transportu i Logistyki “TransRosja 2007”.
Na konferencji omówione będą najbardziej aktualne problemy transportu, w tym:
• rozwój infrastruktury transportowej,
• integracja transportowa w ramach WNP,
• bezpieczeństwo transportu,
• aspekty prawne transportu,
• współpraca międzynarodowa w relacjach Rosja-UE-WNP,
• reforma kolei i perspektywy jej rozwoju,
• porty i infrastruktura portowa,
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• płatne drogi, system koncesji,
• certyfikacja i przyjęcie standardów międzynarodowych i.in.
Konferencji towarzyszyć bedzie największa w Rosji i krajach WNP wystawa
poświęcona tematyce transportowej.
Dodatkowe informacje moŜna uzyskać pod tel.: 7(495)935 7350,
e-mail: conferences@ite-expo.ru, http://www.transrussia.ru
Ewa Fischer, I Sekretarz WPHI

Największe wystawy międzynarodowe w Moskwie w marcu 2007 r.

1. 1-4.03.

II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„Polowanie.Wędkowanie.Wypoczynek-2007”
www.crocus-expo.ru

2. 9-11.03. Międzynarodowa Wystawa Sportu, Wypoczynku, Turystyki
„GAMEX-2007”
www.crocus-expo.ru
3. 11-14.03. XI Międzynarodowy Salon Optyczny „MCOO-2007”
www.expocentr.ru
4. 12-14.03. I Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Urządzeń i Sprzętu
dla Sadów i Ogrodów „SADOWYJ INSTRUMENT”
www.expocentr.ru
5. 12-15.03. XI Międzynarodowa Wystawa Farb i Lakierów
„INTERLAKOKRASKA-2007”
www.expocentr.ru
6. 12-15.03. X Międzynarodowa Wystawa Opon, Wyrobów Gumowych i
Kauczuków
www.expocentr.ru
7. 12-15.03. II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa
„Wiosenny Salon Meblowy”
www.expocentr.ru
8. 12-15.03. Międzynarodowa Wystawa Budowlana
„MIXBUILD.METALBUILD.STONEBUILD.ROADBUILD”
www.crocus-expo.ru
9. 13-16.03. II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Aparatury
Optycznej, Laserowej, Optoelektronicznej, Urządzeń
Kompletujących i Komponentów „FOTONIKA-2007”
www.expocentr.ru
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10. 13-16.03. IV Międzynarodowe Forum GeoFORM wraz z Wystawami
Specjalistycznymi, Kartografii, Systemów Transportowych,
Nawigacji Sputnikowej, Podziemnej Komunikacji
” GeoMAP.GeoTECH.GeoTUNNEL”
www.exposokol.ru
11. 13-16.03. VI Międzynarodowa Wystawa Kabli i Przewodów
„CABEX”
www.exposokol.ru
12. 13-16.03. VI Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna Urządzeń
i Sprzętu do Rehabilitacji „REHATECH -2007”
www.exposokol.ru
13. 13-16.03. II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Projektowania,
Budowy i WyposaŜenia Instytucji Medycznych
„MEDprojectexpo”
www.exposokol.ru
14. 13-16.03. II Międzynarodowa Specjalistyczna Wystawa Techniki
PróŜniowej, Materiałów i Technologii „WacumTechExpo”
www.exposokol.ru
15. 13-16.03. III Międzynarodowa Wystawa Klimatyczna
„Świat Klimatu”
www.crocus-expo.ru
16. 18-21.03. Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „Hotel Business”
www.crocus-expo.ru
17. 18-21.03. Międzynarodowa Wystawa Turystyczna „ITM-2007”
www.crocus-expo.ru
18. 20-23.03. IX Międzynarodowa Wystawa „Christmas Time/Wiosna”
www.crocus-expo.ru
19. 21-23.03. III Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna Urządzeń
i WyposaŜenia dla Parków Wodnych, Bani, Basenów, Solariów
Saun i SPA „INTERBASS”
www.crocus-expo.ru
20. 21-23.03. IV Międzynarodowa Wystawa Technologii i Urządzeń dla
Obiektów i Sieci Handlowych „MOLL-2007”
www.expocentr.ru
21. 21-23.03. XIII Międzynarodowa Wystawa Przemysłu Hotelowego
„HOTELEXPO-2007”
www.expocentr.ru
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22. 21-24.03. Międzynarodowa Wystawa Zdrowej śywności, Kosmetyki
Naturalnej i Fitnesu „Zdrowy Obraz śycia”
www.expocentr.ru
23. 21-24.03. XIV Moskiewska Międzynarodowa Wystawa Turystyczna
„MITT-2007”
www.expocentr.ru
24. 22-25.03. IV Międzynarodowy Salon Samochodowy „MOTOSALON”
www.expocentr.ru
25. 22-25.03. Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „Budownictwa
Drewnianego”
www.crocus-expo.ru
26. 26-28.03.

IV Międzynarodowa Wystawa „ZŁOśA-2007”
www.expocentr.ru

27. 26-29.03.

XXVIII Międzynarodowe Targi Wyrobów i Urządzeń
dla Przemysłu Lekkiego „TEXTILLEGPROM”
www.crocus-expo.ru
www.vvcentre.ru

28. 25-28.03.

Międzynarodowy Kongres-Wystawa Wykształcenie bez
Granic „Education Global”
www.crocus-expo.ru

29. 27-30.03.

VII Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna Instrumentów
„ISET Świat Instrumentów”
www.exposokol.ru

Ewa Fischer, I Sekretarz WPHI
___________________________________________________________________________

Nowe gospodarcze akty prawne w FR
Na podstawie Rozporządzenia Rządu FR z dnia 27 listopada 2006 nr 718 „О
Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре,
применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности” w
dniu 5 lutego 2007 roku ogłoszone zostało pismo Federalnej SłuŜby Celnej FR z dnia
21 grudnia 2006 r. Nr 06-73/45251 określające wykaz zbóŜ, kasz i pasz oraz
komponentów do ich wytworzenia, jak równieŜ pobocznych produktów
otrzymywanych w procesie przetwarzania zbóŜ, które podlegają kontroli Federalnej
SłuŜby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego FR w sferze jakości i
bezpieczeństwa przy wwozie (wywozie) na terytorium Federacji Rosyjskiej.
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Dokument: http://www.polweh.ru/prawo/ziarna.zip

Na podstawie Rozporządzenia Rządu FR z dnia 15 grudnia 2004 nr 786 „О
тарифном регулировании импорта сахара в Российской Федерации” w dniu 6
lutego 2007 roku ogłoszone zostało pismo Federalnej SłuŜby Celnej FR z dnia 29
stycznia 2006 r. Nr 06-50/2961 ustalające wysokość stawek celnych importowych na
cukier – nr kodów taryfy celnej ТН ВЭД 1701111009, 1701119009 и 1701 910009 –
w wysokości 140 USD/tonę (bez zmian w stosunku do okresu 1-31 stycznia 2007 r.).
Stawki obowiązywać będą w okresie 1-28 luty 2007 r.
Dokument: http://www.polweh.ru/prawo/cukier.zip
W dniu 09 lutego 2007 roku ogłoszone zostało postanowienie Rządu FR z dnia 05
lutego 2007 roku określające zmiany wysokości stawek celnych eksportowych na
poszczególne towary z grupy ТН ВЭД 4403 w latach 2007-2011.
Dokument: http://www.polweh.ru/prawo/4403.zip
W dniu 22.02.2007 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Rządu FR nr 95 z
dnia 17 lutego 2007 „О мерах по защите российских производителей
никельсодержащего проката” wprowadzające od dnia 22 marca 2007 roku na
okres 3 lat antydumpingowe cło na towary importowane z Unii Europejskiej (towary o
kodach ТН ВЭД 7219 11 000 0, 7219 12 100 0, 7219 21 100 9, 7219 22 100 9, 7219
23 000 9, 7219 24 000 9, 7219 31 000 0, 7219 32 100 9, 7219 33 100 9, 7219 34
100 9, 7219 35 100 0, 7219 90 200 0, 7219 90 800 9, 7220 11 000 9, 7220 12 000 0,
7220 20 210 0, 7220 20 410 0, 7220 20 810 0, 7220 90 200 0, 7220 90 800 0) – w
wysokości 0,84 Euro/kg.
Dokument: http://www.polweh.ru/prawo/nikiel.zip
Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI
___________________________________________________________________

OPODATKOWANIE JEDNOLITYM PODATKIEM SOCJALNYM REZYDENTÓW
SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH TYPU TECHNICZNOWDROśENIOWEGO

Tryb tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych regulowany
jest Ustawą Federalną Nr 116-ФЗ z dnia 22 lipca 2005 roku „O specjalnych strefach
ekonomicznych w Federacji Rosyjskiej ("Об особых экономических зонах в
Российской Федерации"). Zgodnie z art. 36 Ustawy opodatkowanie rezydentów
specjalnej strefy ekonomicznej realizowane jest zgodnie z podatkowym
ustawodawstwem FR, dostosowanym przez rosyjskiego ustawodawcę do stanu
prawnego zaistniałego po przyjęciu ustawy Nr 116-ФЗ.
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Opodatkowanie rezydentów SSE Jednolitym Podatkiem Socjalnym
uregulowane zostało na podstawie:
• Ustawy Federalnej Nr 117-ФЗ z dnia 22 lipca 2005 roku „O wniesieniu
zmian w niektóre akty prawne w związku z przyjęciem Ustawy
Federalnej „O specjalnych strefach ekonomicznych w Federacji
Rosyjskiej”
• Ustawy Federalnej Nr 158-ФЗ z dnia 6 grudnia 2005 roku "O
wniesieniu zmian do artykułu 241 części drugiej Kodeksu Podatkowego
Federacji Rosyjskiej” (zmiana weszła w Ŝycie w dniu 1 stycznia 2006
roku).
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, art. 241 KP FR został uzupełniony o
tablicę stawek Jednolitego Podatku Socjalnego dla płatników, organizacji i
indywidualnych przedsiębiorców, mających status rezydentów specjalnych stref
ekonomicznych typu techniczno-wdroŜeniowego i dokonujących wypłat osobom
fizycznym pracującym na terytorium Strefy. W stosunku do tej kategorii płatników
ustanowiono stawki Jednolitego Podatku Socjalnego wpłacane tylko do budŜetu
federalnego. Stawki podatku określane są progresywnie, zgodnie ze wzrostem w
ciągu roku, dochodów osoby fizycznej:
• do 280 000 rubli
- 14,0%;
• od 280 001 do 600 000 rubli
- 39 200 rubli + 5,6% od sumy
powyŜej 280 000 rubli;
• ponad 600 000 rubli
- 57 120 rubli + 2,0% od sumy
powyŜej 600 000 rubli.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe zgodnie z pkt. 2 art 243 KP FR (określającym tryb
naliczania podatku, tryb i terminy opłat), wysokość Jednolitego Podatku Socjalnego
(zaliczki na poczet zapłaty podatku) podlegającego wpłacie do budŜetu federalnego
jest zmniejszana przez płatnika o sumę naliczonych dla niego w określonym okresie
opłat na ubezpieczenie (zaliczki na poczet opłat ubezpieczeniowych) w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego, w wielkościach naliczonych zgodnie z
taryfami opłat określonych Ustawą Federalną Nr 167-ФЗ z dnia 15 grudnia 2001 roku
„O obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym w Federacji Rosyjskiej”. Suma
potrąceń podatkowych nie moŜe przewyŜszać wysokości podatku (zaliczki na poczet
zapłaty podatku), podlegającego opłacie za określony okres i wymaganego przez
budŜet federalny.
Zgodnie z art. 6 Ustawy „O obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym w
Federacji Rosyjskiej” ubezpieczającymi są organizacje i prywatni przedsiębiorcy,
którzy dokonują wypłaty wynagrodzeń osobom fizycznym. Ustawa nie reguluje
sytuacji zwolnienia rezydentów specjalnych stref ekonomicznych od wpłaty zaliczek
związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym. Ppkt 1 pkt. 2 art. 22
Ustawy ustanawia taryfę opłat ubezpieczeniowych dla organizacji i przedsiebiorców
indywidualnych będących pracodawcami (za wyjątkiem organizacji w sferze produkcji
rolnej, małych narodów z Północy zajmujących się tradycyjnymi rodzajami
gospodarki oraz gospodarstw rolnych) – patrz tablica pod tym artykułem. Zgodnie z
art.10 Ustawy „O obowiązkowym ubezpieczeniu emerytalnym w Federacji Rosyjskiej”
obiektem obciąŜenia wpłatami ubezpieczenia i podstawy dla naliczenia wpłat na
ubezpieczenie jest obiekt opodatkowania i podstawa zgodna z ustanowionymi w art.
24 KP FR zasadami dla Jednolitego Podatku Socjalnego.
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Tak więc, przy obliczaniu wysokości Jednolitego Podatku Socjalnego
wpłacanego do budŜetu federalnego przez płatników – organizacje lub
indywidualnych przedsiębiorców posiadających status rezydenta specjalnej strefy
ekonomicznej typu techniczno-wdroŜeniowego, w przypadku przyjęcia stawki w
przedziale podstawy podatkowej do 280 000 rubli powstaje sytuacja, przy której
wysokość Jednolitego Podatku Socjalnego mająca być wpłacana do budŜetu
federalnego nie będzie wynosiła 14% (od podstawy podatku wg zasad Jednolitego
Podatku Socjalnego) – lecz będzie zmniejszona w związku z odliczoną sumą wpłat
na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne.
Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI
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Podstawa naliczania Dla męŜczyzn urodzonych w roku 1952 lub
Dla męŜczyzn urodzonych w latach
wpłat na
wcześniej i kobiet urodzonych w roku 1956 1953 - 1966 i kobiet urodzonych w latach
ubezpieczenie dla
i wcześniej
1957 - 1966
kaŜdego z
pracowników z
okresem
wzrastającym od
początku roku

Dla osób urodzonych po 1967 roku

Na finansowanie
ubezpieczeniowej
części emerytury
pracowniczej

Na finansowanie
składkowej części
emerytury pracowniczej

Na finansowanie
ubezpieczeniowej
części emerytury
pracowniczej

Na finansowanie
składkowej części
emerytury
pracowniczej

Na finansowanie
ubezpieczeniowej
części emerytury
pracowniczej

Na finansowanie
składkowej części
emerytury
pracowniczej

14,0 %

0,0 %

12,0 %

2,0 %

8,0 %

6,0 %

Od 100 001 rubli do 14 000 rubli + 7,9 %
300 000 rubli
od sumy
przewyŜszającej
100 000 rubli

0,0 %

12 000 rubli + 6,8 %
od sumy
przewyŜszającej
100 000 rubli

Od 300 001 rubli do
600 000 rubli

29 800 rubli + 3,95
% od sumy
przewyŜszającej
300 000 rubli

0,0 %

25 600 rubli + 3,39 % 4 200 rubli + 0,56 % 17 000 rubli + 2,26 %
od sumy
od sumy
od sumy
przewyŜszającej
przewyŜszającej
przewyŜszającej
300 000 rubli
300 000 rubli
300 000 rubli

PowyŜej 600 000 rubli

41 650 rubli

0,0 %

Do 100 000 rubli

35 770 rubli
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2 000 rubli + 1,1 % 8 000 rubli + 4,5 % od 6 000 rubli + 3,4 %
od sumy
sumy przewyŜszającej
od sumy
przewyŜszającej
100 000 rubli
przewyŜszającej
100 000 rubli
100 000 rubli

5 880 rubli

23 780 rubli

12 800 rubli + 1,69
% od sumy
przewyŜszającej
300 000 rubli
17 870 rubli

______________________________________________________________________

LICENCJONOWANIE NIEKTÓRYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W FR

Zgodnie z Ustawą Federalną nr 128 Ф-3 z dnia 8 sierpnia 2001 "О
лицензировании отдельных видов деятельности" ( z późniejszymi zmianami)
niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają uzyskania w odpowiednim
organie licencji na jej prowadzenie.
PoniŜej publikujemy tabelę zawierającą dane dotyczące rodzajów działalności
gospodarczej, których wykonywanie wymaga uzyskania licencji, nazwę organu
wydającego licencje oraz informacje nt. podstawy prawnej (z moŜliwością pobrania
dokumentu ze strony internetowej WPHI).
Marek Reszuta, II Sekretarz WPHI
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Rodzaj działalności

1

2

eksploatacja techniki lotniczej, w tym
równieŜ techniki lotniczej podwójnego
przeznaczenia;

produkcja techniki lotniczej, w tym
równieŜ techniki lotniczej podwójnego
przeznaczenia;

Organ wydający
licencje

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

Federalna Agencja
ds. Przemysłu;

3

remont techniki lotniczej, w tym
równieŜ techniki lotniczej podwójnego Federalna Agencja
przeznaczenia
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

4

badanie techniki lotniczej, w tym
równieŜ techniki lotniczej podwójnego
przeznaczenia;

Federalna Agencja
ds. Przemysłu
19

Podstawa prawna

Uwagi

Постановление
От 27 мая 2002 г. N 346
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
Авиационной техники
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/1.zip

W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej

Постановление
От 27 мая 2002 г. N 346
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
Авиационной техники
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/1.zip
Постановление
От 27 мая 2002 г. N 346
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
Авиационной техники
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/1.zip

Постановление
От 27 мая 2002 г. N 346
Об утверждении положений
О лицензировании

деятельности в области
Авиационной техники
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/1.zip

5

6

7

działalność
związana
z
rozpowszechnianiem środków techniki
szyfrującej (kryptograficznej);

działalność związana z obsługą
techniczną
środków
techniki
szyfrującej (kryptograficznej);

dostarczanie usług w
szyfrowania informacji;

dziedzinie

Federalna SłuŜba
Bezpieczeństwa FR

Постановление
От 23 сентября 2002 г. N 691
Об утверждении положений
О лицензировании отдельных
видов деятельности,
Связанных с шифровальными
(криптографическими)
Средствами
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/2.zip

Federalna SłuŜba
Bezpieczeństwa FR

Постановление
От 23 сентября 2002 г. N 691
Об утверждении положений
О лицензировании отдельных
видов деятельности,
Связанных с шифровальными
(криптографическими)
Средствами
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/2.zip

Federalna SłuŜba
Bezpieczeństwa FR
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Постановление
От 23 сентября 2002 г. N 691
Об утверждении положений
О лицензировании отдельных
видов деятельности,
Связанных с шифровальными
(криптографическими)
Средствами
Dokument:

działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa

http://www.polweh.ru/prawo/2.zip

8

eksploatacja i produkcja środków
techniki szyfrującej (kryptograficznej),
jak równieŜ systemów informatycznych
i
systemów
teleinformatycznych
ochranianych
z
wykorzystaniem
techniki szyfrującej (kryptograficznej);

Federalna SłuŜba
Bezpieczeństwa FR

Постановление
От 23 сентября 2002 г. N 691
Об утверждении положений
О лицензировании отдельных
видов деятельности,
Связанных с шифровальными
(криптографическими)
Средствами
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/2.zip

Federalna SłuŜba
Bezpieczeństwa FR

Постановление
От 12 февраля 2003 г. N 95
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по выявлению
Электронных устройств,
предназначенных для
негласного
Получения информации, в
помещениях и технических
Средствах (за исключением
случая, если указанная
Деятельность осуществляется
для обеспечения
Собственных нужд
юридического лица или
Индивидуального
предпринимателя)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/3.zip

9

działalność związana z wykrywaniem
w
pomieszczeniach
i
środkach
technicznych
środków
techniki
elektronicznej
przeznaczonej
do
niejawnego uzyskiwania informacji (za
wyjątkiem
przypadków,
jeśli
wymieniona działalność realizowana
jest dla zabezpieczenia własnych
potrzeb
osób
prawnych
lub
indywidualnego przedsiębiorcy);

10

działalność związana z eksploatacją i Federalna SłuŜba ds.
Kontroli Technicznej i
(lub) produkcją środków tajnej ochrony
Eksportu FR;
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Постановление
От 31 августа 2006 г. N 532
О лицензировании

informacji;
Federalna SłuŜba
Bezpieczeństwa FR

11

12

działalność związana z techniczną Federalna SłuŜba ds.
Kontroli Technicznej i
ochroną tajnych informacji;
Eksportu FR

opracowywanie, produkcja, realizacja i
nabywanie w celach sprzedaŜy przez
prywatnych przedsiębiorców i osoby
prawne
specjalnych
środków
technicznych
przeznaczonych
do
niejawnego uzyskiwania informacji;

Federalna SłuŜba
Bezpieczeństwa FR

22

деятельности
По разработке и (или)
производству средств
Защиты конфиденциальной
информации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/4.zip

Постановление
От 15 августа 2006 г. N 504
О лицензировании
деятельности
По технической защите
конфиденциальной
информации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/5.zip

Постановление
От 15 июля 2002 г. N 526
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по разработке,
Производству, реализации и
приобретению в целях продажи
Специальных технических
средств, предназначенных для
Негласного получения
информации,
индивидуальными
Предпринимателями и
юридическими лицами,
Осуществляющими
предпринимательскую
Деятельность
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/6.zip

13

14

działalność
związana
z
przygotowywaniem
zabezpieczonej
przed
fałszerstwem
produkcji
poligraficznej, w tym dokumentów
papierów wartościowych, oraz handel
wymienioną produkcją

opracowywanie
wojskowej;

broni

i

techniki

Постановление
От 16 января 2007 г. N 15
О лицензировании
деятельности по изготовлению
Защищенной от подделок
полиграфической продукции,
В том числе бланков ценных
бумаг, а также торговли
Указанной продукцией
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/7.zip

Federalna SłuŜba
Podatkowa FR

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

Federalna Agencja
ds. Przemysłu;

15

produkcja broni i techniki wojskowej;
Federalna Agencja
Kosmiczna

23

Постановление
От 21 июня 2002 г. N 456
О лицензировании
деятельности
В области вооружения и
военной техники
(в ред. Постановлений
правительства рф от 03.10.2002
n 731,
От 01.02.2005 n 49)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/8.zip
Постановление
От 21 июня 2002 г. N 456
О лицензировании
деятельности
В области вооружения и
военной техники
(в ред. Постановлений
правительства рф от 03.10.2002

n 731,
От 01.02.2005 n 49)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/8.zip

Federalna Agencja
ds. Przemysłu;

16

remont broni i techniki wojskowej;
Federalna Agencja
Kosmiczna

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

17

utylizacja broni i techniki wojskowej;
Federalna Agencja
Kosmiczna

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

18

handel bronią i techniką wojskową;
Federalna Agencja
Kosmiczna

24

Постановление
От 21 июня 2002 г. N 456
О лицензировании
деятельности
В области вооружения и
военной техники
(в ред. Постановлений
правительства рф от 03.10.2002
n 731,
От 01.02.2005 n 49)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/8.zip
Постановление
От 21 июня 2002 г. N 456
О лицензировании
деятельности
В области вооружения и
военной техники
(в ред. Постановлений
правительства рф от 03.10.2002
n 731,
От 01.02.2005 n 49)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/8.zip
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20

21
22
23
24
25

produkcja broni i części broni palnej;

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

produkcja amunicji do broni i części
amunicji

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

handel bronią i częściami broni palnej
na potrzeby cywilne;
handel amunicją do broni na potrzeby
cywilne;
eksponowanie broni, części broni
palnej, amunicji do broni;
kolekcjonowanie broni, części broni
palnej, amunicji do broni;
opracowywanie i produkcja amunicji i
części do niej

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych FR

Постановление
От 21 июня 2002 г. N 455
Об утверждении положения
О лицензировании
производства оружия
И основных частей
огнестрельного оружия
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/9.zip
Постановление
От 21 июня 2002 г. N 457
Об утверждении положения
О лицензировании
производства патронов к
оружию
И составных частей патронов
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/10.zip

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych FR
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych FR
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych FR
Federalna Agencja
ds. Przemysłu
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Постановление
От 26 июня 2002 г. N 467
Об утверждении положений

О лицензировании
деятельности в области
Боеприпасов и
пиротехнических изделий
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/11.zip

26

27

utylizacja amunicji i części do niej;

realizacja prac i usług ochrony,
przewozu i utylizacji broni chemicznej;

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

28

eksploatacja obiektów przemysłowych
zagroŜonych
niebezpieczeństwem
eksplozji;

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
Ekologicznego,
Technologicznego i
Atomowego

29

eksploatacja obiektów przemysłowych
zagroŜonych
niebezpieczeństwem

Ministerstwo ds.
Sytuacji

Постановление
От 26 июня 2002 г. N 467
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
Боеприпасов и
пиротехнических изделий
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/11.zip
Постановление
От 26 июня 2002 г. N 467
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
Боеприпасов и
пиротехнических изделий
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/11.zip
Постановление
От 17 января 2007 г. N 18
О лицензировании
эксплуатации
Взрывоопасных
производственных объектов
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/12.zip
Постановление
От 14 августа 2002 г. N 595
Об утверждении положения
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W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku

poŜarowym;

Nadzwyczajnych FR;
Federalna SłuŜba
ds. Nadzoru
Ekologicznego,
Technologicznego i
Atomowego

32

33

34

eksploatacja obiektów przemysłowych
o zagroŜeniu chemicznym;

przeprowadzanie
ekspertyz
bezpieczeństwa przemysłowego;

produkcja materiałów wybuchowych na
potrzeby przemysłu;

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
Ekologicznego,
Technologicznego i
Atomowego

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
Ekologicznego,
Technologicznego i
Atomowego

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

27

О лицензировании
деятельности по эксплуатации
Пожароопасных
производственных объектов
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/13.zip

do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa

Постановление
От 14 июля 2006 г. N 429
О лицензировании
эксплуатации
Химически опасных
производственных объектов
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/14.zip

W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa

Постановление
От 22 июня 2006 г. N 389
О лицензировании
деятельности
По проведению экспертизы
промышленной безопасности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/15.zip
Постановление
От 26 июня 2002 г. N 468
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
взрывчатых
Материалов промышленного
назначения
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/16.zip

35

36

37

38

przechowywanie
materiałów
wybuchowych na potrzeby przemysłu;

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
Ekologicznego,
Technologicznego i
Atomowego

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
uŜywanie materiałów wybuchowych na
Ekologicznego,
potrzeby przemysłu;
Technologicznego i
Atomowego

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
rozpowszechnianie
materiałów
Ekologicznego,
wybuchowych na potrzeby przemysłu;
Technologicznego i
Atomowego

produkcja
pirotechnicznych;

materiałów

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

28

Постановление
От 26 июня 2002 г. N 468
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
взрывчатых
Материалов промышленного
назначения
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/16.zip
Постановление
От 26 июня 2002 г. N 468
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
взрывчатых
Материалов промышленного
назначения
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/16.zip
Постановление
От 26 июня 2002 г. N 468
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
взрывчатых
Материалов промышленного
назначения
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/16.zip
Постановление
От 26 июня 2002 г. N 467
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
Боеприпасов и
пиротехнических изделий

Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/17.zip

39

40

41

42

rozpowszechnianie
materiałów
pirotechnicznych klasy IV i V (wg
standardów państwowych);

działalność związana z zapobieganiem i
gaszeniem poŜarów;

prowadzenie działalności montaŜowej,
remontów
i
obsługi
środków
zabezpieczenia antypoŜarowego;

prowadzenie prac związanych
badaniami górniczymi;

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

Ministerstwo ds.
Sytuacji
Nadzwyczajnych FR

Ministerstwo ds.
Sytuacji
Nadzwyczajnych FR

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
z
Ekologicznego,
Technologicznego i
Atomowego
29

Постановление
От 26 июня 2002 г. N 467
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности в области
Боеприпасов и
пиротехнических изделий
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/17.zip
Постановление
От 25 октября 2006 г. N 625
О лицензировании
деятельности
В области пожарной
безопасности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/18.zip
Постановление
От 25 октября 2006 г. N 625
О лицензировании
деятельности
В области пожарной
безопасности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/18.zip
Постановление
От 26 июня 2006 г. N 392
О лицензировании
производства маркшейдерских
работ
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/19.zip

W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności

na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa

43

44

Federalna SłuŜba ds.
Kontroli
Przestrzegania
restauracja obiektów kultury narodowej
Prawa w Sferze
Masowej Komunikacji
(pamiętników historii i kultury);
i Ochrony
Dziedzictwa
Kulturowego FR

działalność geodezyjna;

Federalna Agencja
Geodezji i Kartografii

Federalna Agencja
Geodezji i Kartografii

45

działalność kartograficzna;

46

Federalna SłuŜba ds.
realizacja prac związanych z aktywnym Hydrometeorologii i
Monitoringu
wpływaniem na procesy i zdarzenia
Środowiska
hydrometeorologiczne;
Naturalnego
30

Постановление
От 12 февраля 2003 г. N 96
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по реставрации
объектов
Культурного наследия
(памятников истории и
культуры)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/20.zip
Постановление
От 21 ноября 2006 г. N 705
О лицензировании
деятельности
В области геодезии и
картографии
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/21.zip
Постановление
От 21 ноября 2006 г. N 705
О лицензировании
деятельности
В области геодезии и
картографии
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/21.zip
Постановление
От 13 августа 2006 г. N 497
О лицензировании
деятельности
В области гидрометеорологии и
смежных с ней областях,

W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa

А также выполнения работ по
активному воздействию
На гидрометеорологические и
геофизические
Процессы и явления
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/22.zip

47

48

49

realizacja prac związanych z aktywnym
wpływaniem na procesy i zdarzenia
geofizyczne;

działalność
w
hydrometeorologii
i
pokrewnych;

dziedzinie
dziedzinach

działalność farmaceutyczna;

Federalna SłuŜba ds.
Hydrometeorologii i
Monitoringu
Środowiska
Naturalnego

Federalna SłuŜba ds.
Hydrometeorologii i
Monitoringu
Środowiska
Naturalnego

Federalna SłuŜba ds.
Nadzory w Sferze
Ochrony Zdrowia i
31

Постановление
От 13 августа 2006 г. N 497
О лицензировании
деятельности
В области гидрометеорологии и
смежных с ней областях,
А также выполнения работ по
активному воздействию
На гидрометеорологические и
геофизические
Процессы и явления
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/22.zip
Постановление
От 13 августа 2006 г. N 497
О лицензировании
деятельности
В области гидрометеорологии и
смежных с ней областях,
А также выполнения работ по
активному воздействию
На гидрометеорологические и
геофизические
Процессы и явления
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/22.zip
Постановление
От 6 июля 2006 г. N 416
Об утверждении положения
О лицензировании

Rozwoju Socjalnego
FR;
Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
Weterynaryjnego i
Fitosanitarnego FR
Federalna SłuŜba ds.
Nadzory w Sferze
Ochrony Zdrowia i
Rozwoju Socjalnego
FR;

50

produkcja lekarstw;
Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
Weterynaryjnego i
Fitosanitarnego FR

Federalna SłuŜba ds.
Nadzory w Sferze
Ochrony Zdrowia i
Rozwoju Socjalnego
FR

51

produkcja techniki medycznej;

52

techniczna obsługa techniki medycznej
(za wyjątkiem przypadków, jeśli Federalna SłuŜba ds.
Nadzory w Sferze
wymieniona działalność realizowana
Ochrony Zdrowia i
jest dla zabezpieczenia własnych Rozwoju Socjalnego
potrzeb
osób
prawnych
lub
FR
indywidualnego przedsiębiorcy);
32

фармацевтической
деятельности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/23.zip

Постановление
От 6 июля 2006 г. N 415
Об утверждении положения
О лицензировании
производства лекарственных
средств
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/24.zip

Постановление
От 16 августа 2002 г. N 612
Об утверждении положения
О лицензировании
производства медицинской
техники
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/25.zip
Постановление
От 16 августа 2002 г. N 613
Об утверждении положения
О лицензировании технического
обслуживания
Медицинской техники (за
исключением случаев,
Когда указанная деятельность

W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa
W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących

осуществляется
Для обеспечения собственных
нужд юридического лица
Или индивидуального
предпринимателя)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/27.zip

53

produkcja
przyrządów
protezoortopedycznych
na
zamówienie
obywateli;

Federalna SłuŜba ds.
Nadzory w Sferze
Ochrony Zdrowia i
Rozwoju Socjalnego
FR

54

kultywacja roślin wykorzystywanych Federalna SłuŜba ds.
Kontroli Obrotu
do produkcji środków narkotycznych i
Środkami
psychotropowych;
Narkotycznymi

55

działalność związana z obrotem
środków
narkotycznych
i Federalna SłuŜba ds.
Nadzory w Sferze
psychotropowych
(opracowywanie,
Ochrony Zdrowia i
produkcja,
przygotowywani, Rozwoju Socjalnego
przetwarzanie, składowanie, przewóz,
FR
sprzedaŜ, realizacja, rozprzestrzenianie,
33

Постановление
От 4 ноября 2006 г. N 647
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по изготовлению
Протезно-ортопедических
изделий по заказам граждан
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/26.zip
Постановление
От 14 июня 2002 г. N 423
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по
культивированию
Растений, используемых для
производства
Наркотических средств и
психотропных веществ
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/28.zip
Постановление
От 4 ноября 2006 г. N 648
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности, связанной с
оборотом
Наркотических средств и
психотропных веществ
Dokument:

dotychczas przepisów prawa

http://www.polweh.ru/prawo/29.zip

zakup, wykorzystywanie, niszczenie)
wprowadzonych do Spisu nr II zgodnie
z Ustawą Federalną z dnia 08 stycznia
1998 r. N 3-Ф3 „Ośrodkach
narkotycznych i psychotropowych”;

56

działalność związana z obrotem
środków
narkotycznych
i
psychotropowych
(opracowywanie,
produkcja,
przygotowywanie, Federalna SłuŜba ds.
przetwarzanie, składowanie, przewóz,
Nadzory w Sferze
sprzedaŜ, realizacja, rozprzestrzenianie, Ochrony Zdrowia i
zakup, wykorzystywanie, niszczenie) Rozwoju Socjalnego
FR
wprowadzonych do Spisu nr III
zgodnie z Ustawą Federalną z dnia 08
stycznia 1998 r. N 3-Ф3 „Ośrodkach
narkotycznych i psychotropowych”;

57

Federalna SłuŜba ds.
działalność związana z wykorzystaniem Nadzoru w Sferze
Ochrony Praw
bakterii chorobotwórczych;
Konsumentów

58

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

morski transport pasaŜerów;

34

Постановление
От 4 ноября 2006 г. N 648
Об утверждении положений
О лицензировании
деятельности, связанной с
оборотом
Наркотических средств и
психотропных веществ
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/29.zip

Постановление
От 22 января 2007 г. N 31
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности, связанной
С использованием
возбудителей инфекционных
заболеваний
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/30.zip
Постановление
От 13 августа 2006 г. N 490
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На морском и внутреннем

водном транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/31.zip

59

60

61

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

morski transport ładunków;

przewóz
pasaŜerów
wewnętrznymi;

przewóz
ładunków
wewnętrznymi;

wodami

wodami

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

62

przewóz pasaŜerów droga lotniczą;
Federalna Agencja
Transportu
Lotniczego
35

Постановление
От 13 августа 2006 г. N 490
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На морском и внутреннем
водном транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/31.zip
Постановление
От 13 августа 2006 г. N 490
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На морском и внутреннем
водном транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/31.zip
Постановление
От 13 августа 2006 г. N 490
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На морском и внутреннем
водном транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/31.zip
Постановление
От 24 января 1998 г. N 85
О лицензировании
деятельности в области
Гражданской авиации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/32.zip

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

63

64

przewóz ładunków drogą lotniczą;

Federalna Agencja
Transportu
Lotniczego

przewóz pasaŜerów samochodami
osobowymi
–
transportem
dostosowanym do przewozu powyŜej
8-u (za wyjątkiem przypadków, jeśli Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
wymieniona działalność realizowana
Transportu
jest dla zabezpieczenia własnych
potrzeb
osób
prawnych
lub
indywidualnego przedsiębiorcy);

65

przewóz pasaŜerów i bagaŜu koleją;

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

66

przewóz towarów koleją;

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
36

Постановление
От 24 января 1998 г. N 85
О лицензировании
деятельности в области
Гражданской авиации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/32.zip
Постановление
От 30 октября 2006 г. N 637
Об утверждении положения
О лицензировании перевозок
пассажиров автомобильным
Транспортом, оборудованным
для перевозок более
8 человек (за исключением
случая, если указанная
Деятельность осуществляется
для обеспечения
Собственных нужд
юридического лица
Или индивидуального
предпринимателя)
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/33.zip
Постановление
От 15 марта 2006 г. N 134
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На железнодорожном
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/34.zip
Постановление
От 15 марта 2006 г. N 134

О лицензировании отдельных
видов деятельности
На железнодорожном
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/34.zip

Transportu

67

68

69

transport koleją ładunków bagaŜowych;

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

transport
towarów
koleją
(przemieszczanie
towarów
bez Federalna Agencja
podpisania umowy o przewozie ds. Kontroli w Sferze
Transportu
ładunku)
torami
ogólnego
wykorzystania;

inspekcje okrętów w portach morskich

Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
Transportu

76
37

Постановление
От 15 марта 2006 г. N 134
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На железнодорожном
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/34.zip
Постановление
От 15 марта 2006 г. N 134
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На железнодорожном
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/34.zip
Постановление
От 19 июня 2002 г. N 447
О лицензировании
перевозочной и другой
деятельности,
Осуществляемой на морском
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/35.zip

70

71

działalność ładunkowo-przeładunkowa
mająca związek z niebezpiecznymi Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
materiałami w transporcie wodami
Transportu
wewnętrznymi;

działalność ładunkowo-przeładunkowa Federalna Agencja
w portach morskich mająca związek z ds. Kontroli w Sferze
Transportu
niebezpiecznymi ładunkami;

Постановление
От 13 августа 2006 г. N 490
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На морском и внутреннем
водном транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/31.zip
Постановление
От 15 марта 2006 г. N 134
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На железнодорожном
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/34.zip
Постановление
От 15 марта 2006 г. N 134
О лицензировании отдельных
видов деятельности
На железнодорожном
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/34.zip

72

działalność ładunkowo-przeładunkowa Federalna Agencja
mająca związek z niebezpiecznymi ds. Kontroli w Sferze
Transportu
materiałami w transporcie kolejowym;

73

realizacja holownicza w transporcie
morskim (za wyjątkiem przypadków,
jeśli
wymieniona
działalność Federalna Agencja
ds. Kontroli w Sferze
realizowana jest dla zabezpieczenia
Transportu
własnych potrzeb osób prawnych lub
indywidualnego przedsiębiorcy);

Постановление
От 19 июня 2002 г. N 447
О лицензировании
перевозочной и другой
деятельности,
Осуществляемой на морском
транспорте
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/35.zip

77

działalność związana ze zbiorem, Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
wykorzystywaniem, zabezpieczaniem,

Постановление
От 26 августа 2006 г. N 524
Об утверждении положения

38

transportowaniem
rozmieszczaniem
odpadów;

oraz
niebezpiecznych

Ekologicznego,
Technologicznego i
Atomowego

О лицензировании
деятельности по сбору,
использованию,
Обезвреживанию,
транспортировке, размещению
Опасных отходов
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/38.zip

Licencjonowanie zostaje
zaprzestane z dniem 30
czerwca 2009 roku.

78

działalność związana z produkcja i
eksploatacją
urządzeń
wykorzystywanych
w
grach
hazardowych;

Federalna Agencja
ds. Przemysłu

Działalność regulowana będzie
Ustawą Federalną:
О государственном
регулировании
Деятельности по
организации и проведению
азартных игр
И о внесении изменений в
некоторые законодательные
акты
Российской федерации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/55.zip

79

działalność organizacji i prowadzenia
gier hazardowych i (lub) zakładów, w
tym z wykorzystaniem stołów do gry i
innego
oprzyrządowania
w
pomieszczeniach kasyn (działalność
kasyna);

Licencjonowanie zostaje
zaprzestane z dniem 30
czerwca 2009 roku.
Działalność regulowana będzie
Ustawą Federalną:
О государственном
регулировании
Деятельности по
организации и проведению
азартных игр
И о внесении изменений в

Federalna SłuŜba
Podatkowa FR

39

некоторые законодательные
акты
Российской федерации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/55.zip

Licencjonowanie zostaje
zaprzestane z dniem 30
czerwca 2009 roku.

80

działalność organizacji i prowadzenia
gier hazardowych i (lub) zakładów, w
tym
z
wykorzystaniem
oprzyrządowania do gier (za wyjątkiem
stołów do gry);

Działalność regulowana będzie
Ustawą Federalną:
О государственном
регулировании
Деятельности по
организации и проведению
азартных игр
И о внесении изменений в
некоторые законодательные
акты
Российской федерации

Federalna SłuŜba
Podatkowa FR

Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/55.zip

81

działalność wyceny;

Federalna Agencja
ds. Zarządu
Majątkiem
Federalnym

Постановление
От 7 июня 2002 г. N 395
О лицензировании оценочной
деятельности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/39.zip

Licencjonowanie zostało
zaprzestane z dniem 1 lipca
2006 roku.
Obecnie działalność regulowana
jest Ustawą Federalną:
Об оценочной деятельности
в российской федерации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/56.zip

82

niepaństwowa (prywatna) działalność
w zakresie ochrony;

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych FR
40

Постановление
От 14 августа 2002 г. N 600
Об утверждении положения
О лицензировании

негосударственной (частной)
Охранной деятельности и
положения о лицензировании
Негосударственной (частной)
сыскной деятельности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/40.zip

83

84

niepaństwowa (prywatna) działalność
detektywistyczna;

tworzenie zapasów, magazynowanie i
przetwarzanie
złomu
metali
kolorowych;

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych FR

Постановление
От 14 декабря 2006 г. N 766
О лицензировании
деятельности
В области обращения с ломом
цветных и черных металлов
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/41.zip

Ministerstwo
Przemysłu i
Energetyki FR

85

tworzenie zapasów, magazynowanie i
przetwarzanie złomu metali czarnych;

Ministerstwo
Przemysłu i
Energetyki FR

86

działalność związana z organizacja

Federalna SłuŜba
Migracyjna FR

Постановление
От 14 августа 2002 г. N 600
Об утверждении положения
О лицензировании
негосударственной (частной)
Охранной деятельности и
положения о лицензировании
Негосударственной (частной)
сыскной деятельности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/40.zip

Постановление
От 14 декабря 2006 г. N 766
О лицензировании
деятельности
В области обращения с ломом
цветных и черных металлов
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/41.zip
Постановление
От 23 декабря 2006 г. N 797

41

Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности, связанной
С трудоустройством граждан
российской федерации
За пределами российской
федерации
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/42.zip

pracy
dla
obywateli
Federacji
Rosyjskiej poza granicami FR;

89

90

91

Federalna SłuŜba ds.
Kontroli
przygotowywanie
egzemplarzy
Przestrzegania
produkcji
audiowizualnej
i
Prawa w Sferze
Masowej
Komunikacji
fonogramów na dowolnych typach
i Ochrony
nośników;
Dziedzictwa
Kulturowego FR

działalność audytorska;

działalność funduszy inwestycyjnych;

Постановление
От 28 апреля 2006 г. N 252
О лицензировании
деятельности
По воспроизведению
(изготовлению экземпляров)
Аудиовизуальных
произведений и фонограмм
На любых видах носителей
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/44.zip
Постановление
От 29 марта 2002 г. N 190
О лицензировании аудиторской
деятельности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/45.zip

Ministerstwo
Finansów FR

Federalna SłuŜba ds.
Rynków Finansowych

42

Постановление
От 14 июля 2006 г. N 432
О лицензировании отдельных
видов
Деятельности на финансовых
рынках
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/46.zip

Licencjonowanie zostaje
zaprzestane z dniem 1 lipca
2007 roku.

92

działalność związana z kierowaniem
funduszami
inwestycyjnymi,
Federalna SłuŜba ds.
niepaństwowymi
funduszami Rynków Finansowych
emerytalnymi
i
udziałowymi
funduszami inwestycyjnymi;

Постановление
От 14 июля 2006 г. N 432
О лицензировании отдельных
видов
Деятельности на финансовых
рынках
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/46.zip

93

działalność
specjalizowanych
depozytariuszy
funduszy
Federalna SłuŜba ds.
inwestycyjnych,
niepaństwowych Rynków Finansowych
funduszy emerytalnych i udziałowych
funduszy inwestycyjnych;

Постановление
От 14 июля 2006 г. N 432
О лицензировании отдельных
видов
Деятельности на финансовых
рынках
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/46.zip

94

działalność niepaństwowych funduszy Federalna SłuŜba ds.
Rynków Finansowych
emerytalnych;

96

działalność związana z produkcją i
naprawą techniki mierniczej;

Federalna Agencja
ds. Regulacji
Technicznych i
Metrologii

98

działalność kosmiczna;

Federalna Agencja
Kosmiczna
43

Постановление
От 14 июля 2006 г. N 432
О лицензировании отдельных
видов
Деятельности на финансовых
рынках
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/46.zip
Постановление
От 13 августа 2006 г. N 493
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по изготовлению
И ремонту средств измерений
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/48.zip
Постановление
От 30 июня 2006 г. N 403
Об утверждении положения

W dniu wejścia w Ŝycie instrukcji
technicznych ustanawiających
obowiązkowe wymogi w stosunku
do dotychczas licencjonowanej
działalności utracą moc
uregulowania dotyczące
licencjonowania tejŜe działalności
na postawie obowiązujących
dotychczas przepisów prawa

О лицензировании космической
деятельности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/50.zip

99

działalność medyczna;

Federalna SłuŜba ds.
Nadzory w Sferze
Ochrony Zdrowia i
Rozwoju Socjalnego
FR

Federalna SłuŜba ds.
Nadzoru
działalność związana ze sprzedaŜą
Ekologicznego,
100
obywatelom energii elektrycznej;
Technologicznego i
Atomowego

działalność
101 zabezpieczeniem
lotniczego;

projektowanie
wykluczeniem
104
przeznaczenia
pomocniczego;

związana
z Federalna Agencja
bezpieczeństwa ds. Kontroli w Sferze
Transportu

budynków,
za
budynków
sezonowego
lub

Federalna Agencja
ds. Budownictwa i
Gospodarki
KomunalnoMieszkaniowej
44

Постановление
От 4 июля 2002 г. N 499
Об утверждении положения
О лицензировании медицинской
деятельности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/51.zip

Постановление
От 6 мая 2005 г. N 291
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по продаже
Электрической энергии гражданам
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/52.zip
Постановление
От 22 декабря 2006 г. N 784
Об утверждении положения
О лицензировании
деятельности по обеспечению
Авиационной безопасности
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/53.zip
Постановление
От 21 марта 2002 г. N 174
О лицензировании
деятельности
В области проектирования и
строительства
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/54.zip

Licencjonowanie zostaje
zaprzestane z dniem 1 lipca
2007 roku.

budowa budynków, za wykluczeniem
105 budynków przeznaczenia sezonowego
lub pomocniczego;

badania inŜynieryjne przy budowie
budynków,
za
wykluczeniem
106
budynków przeznaczenia sezonowego
lub pomocniczego;

Federalna Agencja
ds. Budownictwa i
Gospodarki
KomunalnoMieszkaniowej

Federalna Agencja
ds. Budownictwa i
Gospodarki
KomunalnoMieszkaniowej

45

Постановление
От 21 марта 2002 г. N 174
О лицензировании
деятельности
В области проектирования и
строительства
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/54.zip

Licencjonowanie zostaje
zaprzestane z dniem 1 lipca
2007 roku.

Постановление
От 21 марта 2002 г. N 174
О лицензировании
деятельности
В области проектирования и
строительства
Dokument:
http://www.polweh.ru/prawo/54.zip

Licencjonowanie zostaje
zaprzestane z dniem 1 lipca
2007 roku.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Federacji Rosyjskiej
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
123557 Moskwa ul. Klimaszkina 4

Tel. : (495) 231 – 16 – 11
Fax.: (495) 254 - 34 - 22
E-mail : poland@polweh.ru
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