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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPOtPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 12 grudnia 1987 r. 

w sprawie wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą nie wymaga koncesji. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 lu
tego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia handlu za
granicznego (Dz. U. Nr 7. poz. 59 i z 1987 r. Nr 33. 
poz. 181) zarządza się. co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz towarów i usług. którymi obrót 
z zagranicą nie wymaga koncesji. stanowiący załącznik 

do rozporządzenia, z zastrzeżeniem przepisu § 2. 

§ 3. Obrót towarami i usługami. o których mowa 
w§ l. obejmuje również usługi handlu zagranicznego 
związane z tym obrotem i jest prowadzony z zachowa
niem wymagań wynikających z odrębnych przepisów. 
w szczególności celnych. dewizowych i sanitarnych. 

§ 2. Obrót towarami i usługami zamieszczonymi w 
wykazie. o którym mowa w r§ l. może być dokonywany 
wyłącznie z państwami zaliczonymi do drugiego obszaru 
płatniczego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1988 r. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: 

w. Gwiazda 

Załącznik do rozporządzenia Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 
z dnia 12 grudnia 1987 r. (poz. 245) 

WYKAZ TOWAROW I USŁUG. KTORYMI OBROT Z ZAGRANICĄ NIE WYMAGA KONCESJI 

I. Wek s p o r c i e 

Symbol według 
Systematycznego wykazu 

Lp. wyrobów lub 
Nomenklatury towarowej 

handlu zagranicznego 

Wyszczególnienie 

1--1---�-------~2---------1---------------------------------~3---------"----------~------------I 

l 0643 
2 0644 
3 0671-4 
4 0671-9 
5 0676-32 
6 0676-39 
7 0676-42 
8 1071 
9 1131-3 

10 1133-4 
11 1133-7 
12 1133-86 
13 1219 

--
14 ---I355~r-

.0· _____ - ••••• _ 

15 1355-2 
16 1359 
17 1366 
18 1367 
19 1482-2 
20 1483 
21 1631 
22 1635 
23 1771 do 1777-22 
24 2272 
25 2312 

Narzędzia, pomoce rzemieślnicze do obróbki drewna 
Narzędzia gospodarcze, sprzęt podwórzowy, ogrodniczy, sadowniczy 
Galanteria metalowa 
Artykuły metalowe gospodarstwa domowego pozostałe 
Wyroby grawerskie, medalierskie z metali nieżelaznych 
Wyroby grawerskie, medalierskie pozostale 
Wyroby kowalstwa artystycznego 
Wozy gospodarskie i śr:odki transportu drewniane 
Sprzęt instalacyjpy sygnalizacyjny domowy 
Oprawy oświetleniowe mieszkaniowe 
Latarki elektryczne 
Abażury 

Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) 
-· Heriiaia ···zlołowa~--- ..... --- - 
Przyprawy ziołowe (bez aromatów) 
Produkty zielarskie pozostałe 
Sprzęt sportowy i turystyczny z tworzyw sztucznych 
Wyroby powszechnego użytku z tworzyw sztucznych 
Wyroby kamieniarskie 
Wyroby z gliny 
Fajans artystyczny 
Galanteria jubilerska szklana i ceramiczna 
Wyroby z drewna pozostałe 
Torby kaletnicze nieskórzane 
Podroby, tłuszcze poubojowe nie wliczane do wydajności poubojuwej 
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�--~-------------+--------~-----------------------------------------I 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

2333-3 
2334-3 
2339-44 
2339-45 
2339-6 
2359-7 
2522-21 
2523-2 
2523-9 
2524-2 
2524-3 
2524-6 
2524-9 
2529-29 
2541-1 
2541-2 
2541-3 
2542-3 
2542-4 
2542-7 
2552-4 
2553-9 
282 
288 
4111-11 
4111-12 
4111-13 
4111-23 
4111-29 
4111-45 
4111-47 
4111-59 
4111-72 
4111-73 
4111-74 
4111-8 
412 
4131-19 
4131-29 

4218-1 

4218-3 

4218-4 

4218-5 

4219 

4384-1 

4384-2 

4384-9 

4385-2 

4385-4 

9941-12 

9942-12 

dział III NTHZ 

rozdział 5 

symbol 52 

dział I NTHZ 

rozdział 1 

symbol 11 

symbol 12 

Jaja spożywcze innych ptaków świeże (z przerobu) 
Jaja w marynacie 
Pierze indycze 
Pierze kurze, kogucie, perlicze 
Pióra ozdobne i twarde uszkodzone po przerobie 
Kultury czyste, podłoża bakteriologiczne mleczne 
Sosy do potraw w płynie - utrwalone 
Desery utrwalone 
Koncentraty deserów pozostale 
AJ:omaty i esencje spożywcze konfekcjonowllne w paście 
Aromaty i esencje spożywcze konfekcjonowane w proszku 
Przyprawa do piernika 
Przyprawy i dodatki do ciast pozostale 
Wyroby liofilizowane spożywcze pozostaie 
Ocet 
Musztarda 
Kwasy spożywcze 
Sosy kulinarne i majonezy 
KaI\apki kulinarne _. 
Napoje kulinarne nieutrwalone . 
Tabaka "-
Odpady tytoniowe użytkowe pozostałe 
Zabawki i gry towarzyskie 
Wyroby przemysłowe osobno nie wyJnienione 
Kapusta głowiasta biała 
Kapusta głowiasta czerwona 
Kapusta włoska 
Kawony 
Warzywa dyniowate osobno nie wymienione 
Chrzan 
Skorzonera 
Warzywa cebulowe osobno nie wymienione 
Szpinak 
Rabarbar 
Szczaw 
Warzywa liściowe osobno nie wymienione 
Rośliny ozdobne (bez materiału reprodukcyjnego) 
Owoce ziarnkowe osobno nie wyJnienione 
Owoce pestkowe osobno nie wymienione 

Psy 

Golębie 

Zwierzęta doświadczalne i laboratoryjne 

Kanarki 

Zwierzęta egzotyczne hodowlane 

Zwierzęta egzotyczne do ogrodów zoologicznych 

Zwierzęta egzotyczne do cclów doświadczalnych 

Zwierzęta egzotycznc osobno nie wymienione 

Uzębienie zwierząt łownych 

Pióra ptaków łownych 

Obrazy współczcsnc 

Rzeźby współczesne 

Usługi w obrocie uszlachetniającym, polegające na produkcji wyrobów z surowców, mateńałów i kompo
nentów dostarczanych przez zagranicznych kontrahentów 

Osiągnięcia naukowe i techniczne, z zastrzeżeniem § 3 uchwaly nr 184 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 
1985 r. w sprawie eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych (Monitor Polski Nr 37. poz. 246) 
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II. W i m p o r c i e 

Symbol wedlug 
Lp. Systematycznego wykazu. Wyszczególnienie 

wyrobów 

~ 2 3 

l 0581-21 Folia aluminiowa uszlachetniona opakowaniowa 
2 0582-9 Folie pozostale 6Sobno nie wymienione 
3 0614 Wyroby odlewnicze, żeliwne, z wyjątkiem armatuly 
4 0643 Narzędzia i pomoce rzemieślnicze Olaz narzędzia do obróbki drewna 
5 0644 Narzędzia gospodarcze i sprzęt podwórzowy ogrodniczy i sadowniczy 
6 0651-0656 Wyroby metalowe przemysłowe 
7 067 Wyroby metalowe powszechnego użytku, z wylączeniem: 

0675-91 broni palnej sportowej 
0675-92 broni pneumatycznej sportowej 
0675-931 broni palnej myśliwskiej 

8 1136-9 Sprzęt elektrotechniczny gospodarstwa domowego przeznaczenia osobistego pozostały 
9 1324 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne (bez ziołowych) 

10 1335-6 Chemikalia fotograficzne dozowane do obróbki czarno-białej i barwnęj 
11 1336 Kleje 
12 1367 Wyroby powszechnego użytku z tworzyw sztucznych 
13 1379 Wyroby gumowe toaletowe i dla gospodarstwa domowego 
14 1822 Opakowania z papieru, tektury i ścieru 
15 1824 Artykuły papiernicze bilU'owe 
16 1825 Artykuły papiernicze szkolne 
17 1829 Galanteria papiernicza i inne przetwory papiernicze 
18 196 Wyroby _ pasmanteryjne 
19 2187 Elementy odzieży (półfabrykaty przemysłu odzieżowego) 
20 2543-7 Przyprawy korzenne naturalne 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 12 grudnia 1987 r. 

w sprawie trybu postępowania w sprawach nadania, zmiany i cofania uprawnień do prowadzenia handłu 
zagranicznego. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
o uprawnieniach do prowadzenia handlu zagranicznego 
(Dz. U. Nr 7, poz. 59 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza 
się, co ,następuje: 

§ 1. Uprawnienia do prowadzenia handlu zagranicz
nego, zwane dalej "koncesją", nadaje się na wniosek 
osób prawnych i fizycznych określonych wart. 4 ustawy 
z dnia 26 lutego 1982 r. o uprawnieniach do prowadzenia 
handlu zagranicznego (Dz. U. Nr 7, poz. 59 i z 1987 r. 
Nr 33, poz. 181), zwanej dalej "ustawą" , 

§ 2. l. Wniosek o nadanie koncesji powinien 
określać: 

1) nazwę, status prawny, siedzibę wnioskodawcy oraz 
identyfikator w systemie REGON (dotyczy osób 
prawnych posiadających taki ideńtyfikator), 

2) przedmiot i zakres wnioskowanej koncesji, 
3) formę prawną i organizacyjną wykonywania koncesji 

(dotyczy wyłącznie osób prawnych), 
4) informacje dotyczące spełnienia warunków, o któ

rych mowa wart. 8 ust. 1 ustawy. 

2. Do wniosku o nadanie koncesji należy dołączyć: 
1) opinię banku finansującego w odniesieniu do osób 

prawnych lub właściwego organu finansowego w od
niesieniu do osób fizycznych, 

2) odpis z rejestru sądowego, jeżeli wnioskodawc'a jest 
osobą Prawną lub działalność wnioskodawcy podlega 
ujawnieniu w rejestrze sądowym na mocy odrębnych 
przepisów, 

3) odpis zezwolenia na prowadzenie działalności gospo
darczej, jeśli prowadzenie tej działalności wymaga 
zezwolenia, lub zaświadczenie organu administracji 
państwowej o właściwości szczególnej do spraw 
rolnictwa stopnia podstawowego w razie prowadze
nia gOl;QQ.gą._r~twa JQIIl~99_ aUHL wykonywania innych 
zajęć rolniczych. 
§ 3. Przy zmianie koncesji stosuje się odpowiednio 

przepisy § 1 i 2, 
§ 4. Przed wydaniem decyzji o ograniczeniu lub 

cofnięciu koncesji wzywa sięuprawnioriego do złożenia 
wyjaśnień . 

§ 5. Traci moc , rozporządzenie Ministra Handlu Za
granicznego z dnia 12 sierpnia 198,2 r. w sprawie szczegó
łowych zasad i trybu postępowania w sprawach nada
wania, zmiany i cofania uprawmen do prowadzenia 
handlu zagranicznego (Dz. U. Nr 25, poz. 184). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
stycznia 1988 r. 

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą : 

W.Gwiazda 


