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'łhiennik 'Ustaw Nr 25 ' 1&5 

184 ' ,. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ~ANDIU ZAGRAl'1ICZNEGO 

z dn,i a 12 sierpni'l- 1982 r. . , 

' w sprawie szczegółowycb zasad I trybu postępowania w sprawacbnadawanla, zmiany I cofania , uprawnień 
do .' prowadzenia handlu zagranicmego. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
ci 'uprawnieniach do prowadzenia handhi zagranicznego 
(Dz. U. Nr 7. poz. 59) . zarządza 'Się. co następuje; 

§ J . . 1. Wniosek o nadanie uprawnieri do prowa
dzenia handlu zagranicznego (koncesji) powinien ża
wlerać: 

l} nazWę, status praw'ny i siedzibę w nioskodawcy, 
,2) przedmiot i zakres wnioskowanej kbncesji. 

. ,3) proponowaną formę prawną i organizacyjną .' wyko· 
nywania wnioskowanej koncesji (dotyczy wyłącznie 

osóh prawnych). 
4) informacje dotyczące spełnienia warunków. 

rych mowa wart. 8 ust. 1 ustawy. 
5) - przewidywaną roczną wielkość eksportu lub 

w okresie najblizszych 5 ' lat. I 
6) żakladany import. niezbędny do uzyskania 

dywanego eksportu. 

o któ-

importu 

przewi· 

2. Do wniosku o nadanie koncesji należy dołączyć: 

l) uzasadnienie wskazujące korzyści dla gospodarki 
narodowej w razie nadania koncesji. , 

2) opinię banku finan3ującego. jeżeli chodzi o osoby 
pr,awne. lub właściwego organu finansowego. jeżeli 
chodzi o osoby fizyczne. 

, 3) opinię organu założycielskiego 

biorstw państwowych). 
(dotyczy przedsię-

§ 2. W razie wystąpienia ' o zmianę nadanej koncesji 
wniosek powmlen zawierać ' informacje i załączniki. 
o kt6rych mówaw §l. odpowiednio do zakresu wniosko
Wanej zmiany. 

§ 3. '1. Decyzja o nadaIliu koncesji' powinna za
wierać : 

l) nazwę. siedzi9ę i status prawny jednostki koncesjo-
nowanej. 

2) określenie fp rroy prawnej i organizacyjnej wykony
wania koncesji. 

3) szczegółowe 'określenie przedmiotu I zakr.esu kon-
cesji. 

4) określenie czasu ważności koncesji. 

2. Decyzja o nadaniu koncesji może ' zawierać ZQ'; 

bowiązanie : 

l) uzyskiw'ania zgody Ministra Handlu Zagranicznego 
na tworzenie za granicą własnych oddziałów i spó
łek o.raz przystąpienie do spólek istniejących. 

2) prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych 
we współpracy z polskimi. placówkami ekonomiczno- ' 
handlowymi. 

3) uzgadn~ania z Ministrem ' Handl u Zagranicznego 
kandydatów na stanowiska kierownicze w jednost
kach organizacyjnych realizujących bezjJośrednio za

,dania w zakresie handlu zagranicznego (dotyczy wy: 
łącznie osób prawnych). 

4) opinię centralnego organu nadzorującego lub zrze- .) akceptacji przez Ministra Handlu Zagranicznego kan-
szającego. jeżęii chodzi o wniosek osoby- fizycmej dydatów _ obywateli polskich. przewidzianych do 
lub prawnej nie będąc'ej przedsiębiorstwem państwo- ' zatrudnienia w zagranicznej sieci handlowej. 
wyro. o ile osoby te posiadają organ nadzorujący 
lub zrzeszający. § 4. 1. Decyzja- o zmi~nie lub cotnięci'u koncesji 

. powinna zawierać uzasadnienie. . 
5) odpis z rejestru sądowego w razie ' złożenia wniosku 

przez osobę prawną" 2. Przed podjęciem decyzji o wianie lub ' cofnięciu 
6) odpis uprawnienia do prowadzenia działalności gos- koncesji jednostka konceSjonowana Jest, wzywana do zło

podarczej lub zaświadczenie organu administracji tenia odpowiednich wyjaśnień. 
państwowej stopnia podstawowego w ' razie prowa
dzenia gospodarstwa rqlnego albo ' wykonywania 
Innych zajęć rolniczych ....:.. w razie złożenia wniosku 
przez osobę fizyczną. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
Izenia. \ 

Minister Handlu Zagranicznego: T~ Neslorowicz 

185 ' 
ROZPORZĄDZENiE MINJSTROW KOMUNIKACJI ORAZ ADMINISTRACJI, COSPODARKI TERENOWEJ 

I OCHRONY , SROQOWISKA 

z dnia 11 sierpnia 1982 r. 

zmieniające rozporządzenie w .praw~e krajowego transportu drogowego. 

Na podstawie art. 8 ust. 4. art. 9 ust. 3, i art. 10 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie 
dro'gowym ' I ' spedycji kr,!jowej (Dz. U.Nr 53. pOl,. ' ,297) 
%arządzasię. co naiitępuje: ' 

§ 1. , W rozporządzeniu Ministr6.w Komunikacji 
ł Gospodarki Terenowej i Ochrony , Srodowiska z dnia 

, 3L lipca ,'1972 r. w " sprawie krajowego transportu drogo
we,go (Dz.U. z 1972 r. Nr 34, poz. 234. z 1973 r .. Nr ' 2. 
poz. 20. z 1974 r. Nr 23. poz. 139 i Nr 40. poz. 238. z 
1915 r. Nr 31, 'poz.168~z 1977 r. Nr 30" poz.134 ,oraz 

z 1981 r. Nr 11, poz. 56) wprowadza się następujące 
zmiany: 
. 1) w '§ 58 skreśla , się ust, 2 i ust. 3, 

2) § 59 i § 59a ~kreśla- się. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie -z dniem oglo
Jzeli-ia. 

Minister Komunikacji: J.Kamiński 
Minister Administracji. Gospodarki ' Terenowej 

,I. OchronySrodowiska: T! Hupalowski 

• I~ 




