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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 


