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Poz. 1889

1889
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie pozwoleƒ na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach Êrodków administrowania obrotem towarami z zagranicà.
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny oraz
o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1572) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wzory wniosków stosowane w post´powaniu
o udzielenie pozwoleƒ na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz z polskiego obszaru celnego;
2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny byç
do∏àczone do wniosku;
3) sposób udzielenia i wykorzystania pozwoleƒ;
4) wzory pozwoleƒ;
5) sposób i tryb ewidencjonowania udzielonych pozwoleƒ.

ralnoÊci za takie przest´pstwo osoby kierujàcej
dzia∏alnoÊcià wnioskodawcy;
3) zaÊwiadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru
identyfikacji podatkowej (NIP);
4) zaÊwiadczenie o nadaniu wnioskodawcy numeru
identyfikatora statystycznego (REGON), je˝eli
wnioskodawca jest osobà prowadzàcà dzia∏alnoÊç
gospodarczà;
5) w przypadku ustanowienia kaucji, dokument potwierdzajàcy dokonanie wp∏aty gotówkowej lub
poÊwiadczajàcy udzielenie gwarancji.
2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleƒ czàstkowych na przywóz towarów obj´tych kontyngentem lub na wywóz towarów obj´tych dop∏atà do
wywozu, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1,
nale˝y do∏àczyç:

§ 2. 1. Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia oraz
pozwoleƒ czàstkowych na przywóz lub wywóz towarów okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

1) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o niezaleganiu przez wnioskodawc´ z realizacjà
cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ podatkowych lub zaÊwiadczenie, ˝e zobowiàzania roz∏o˝one na raty lub
o odroczonym terminie p∏atnoÊci sà realizowane;

2. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych, okreÊlonych w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spo˝ywczych na potrzeby administrowania obrotem
towarami z zagranicà (Dz. U. Nr 226, poz. 1891), wzór
wniosku o udzielenie pozwolenia oraz pozwoleƒ czàstkowych na przywóz lub wywóz towarów okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu z op∏acaniem
cià˝àcych na nim sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zaÊwiadczenie, ˝e zobowiàzania roz∏o˝one na raty lub o odroczonym terminie p∏atnoÊci sà
realizowane albo zaÊwiadczenie, ˝e wnioskodawca
nie podlega obowiàzkowi op∏acania sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne;

§ 3. 1. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleƒ czàstkowych na przywóz lub wywóz towarów
obj´tych automatycznà rejestracjà albo na wywóz towarów obj´tych kontyngentem lub op∏atà wywozowà,
z zastrze˝eniem ust. 5, nale˝y do∏àczyç:

3) oÊwiadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu wobec
organów celnych z realizacjà cià˝àcych na nim zobowiàzaƒ z tytu∏u nale˝noÊci celnych i podatków
z tytu∏u importu towarów.

1) aktualne dokumenty potwierdzajàce prowadzenie
przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, je˝eli wnioskodawca jest osobà prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà;
2) pisemne oÊwiadczenie wnioskodawcy o niekaralnoÊci za przest´pstwo skarbowe, przest´pstwo
przeciwko mieniu lub dokumentom albo o nieka———————
1)

Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 97, poz. 867).

3. Do wniosku o udzielenie pozwolenia albo pozwoleƒ czàstkowych na przywóz lub wywóz towaru w ramach kontyngentu, dla którego okreÊlono sposób rozdysponowania proporcjonalnie do wartoÊci obrotów
zrealizowanych przez osob´ wnioskujàcà, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2, nale˝y do∏àczyç
oÊwiadczenie o wartoÊci towarów przywiezionych lub
wywiezionych w okresie odniesienia.
4. Wzór oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 3,
okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
5. Je˝eli z wnioskiem o udzielenie pozwoleƒ czàstkowych, stosownie do art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
26 wrzeÊnia 2002 r. o administrowaniu obrotem towarami z zagranicà, o zmianie ustawy — Kodeks celny
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oraz o zmianie innych ustaw, zwanej dalej „ustawà
o administrowaniu obrotem towarami z zagranicà”,
wyst´puje osoba, której ju˝ udzielono pozwolenia, wymogu do∏àczenia dokumentów, o których mowa
w ust. 1—3, nie stosuje si´.
6. Wnioski o udzielenie pozwoleƒ oraz pozwoleƒ
czàstkowych na przywóz lub wywóz towarów nale˝y
sk∏adaç od dnia wejÊcia w ˝ycie przepisów ustanawiajàcych Êrodek administrowania obrotem towarami
z zagranicà, chyba ˝e przepisy te okreÊlajà inne terminy.
§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1, 3—5 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, powinny byç do∏àczone w oryginale lub kopii poÊwiadczonej urz´dowego,
notarialnie lub przez osoby uprawnione do sk∏adania
oÊwiadczeƒ woli w imieniu wnioskodawcy.
2. W razie braku okreÊlenia terminu wa˝noÊci dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, organ
udzielajàcy pozwoleƒ, b´dzie je uznawa∏ za dowód
w sprawie przez okres 3 miesi´cy od dnia ich wystawienia.
§ 5. 1. Pozwolenia oraz pozwolenia czàstkowe sà
udzielane w oparciu o prawid∏owo wype∏niony i z∏o˝ony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami § 3 i 4,
z uwzgl´dnieniem dodatkowych warunków udzielenia
i wykorzystania pozwolenia, a tak˝e dodatkowych dokumentów, które powinny byç do∏àczone do wniosku,
o ile zostanà one okreÊlone w przepisach wydanych na
podstawie art. 8 ust. 4 lub art. 10 ust. 4 ustawy o administrowaniu obrotem towarami z zagranicà.
2. Kolejnego pozwolenia oraz kolejnych pozwoleƒ
czàstkowych na ten sam towar udziela si´ po spe∏nieniu wymogów okreÊlonych w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 3.
3. Je˝eli wnioskodawca ubiega si´ o kolejne pozwolenie albo o kolejne pozwolenia czàstkowe na ten
sam towar w ramach tego samego kontyngentu lub
automatycznej rejestracji, uprzednio udzielone pozwolenie albo wszystkie uprzednio udzielone pozwolenia
czàstkowe, zawierajàce adnotacj´ organu celnego
o wykorzystaniu danego pozwolenia, powinny byç z∏o˝one do organu udzielajàcego pozwoleƒ nie póêniej ni˝
w dniu :
1) z∏o˝enia wniosku o udzielenie kolejnego pozwolenia albo kolejnych pozwoleƒ czàstkowych, w przypadku kontyngentu;
2) udzielenia kolejnego pozwolenia lub kolejnych pozwoleƒ czàstkowych, w przypadku automatycznej
rejestracji.
§ 6. 1. Pozwolenie oraz pozwolenia czàstkowe na
przywóz lub wywóz towarów sà sporzàdzane w dwóch
egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi jest przechowywany przez organ udzielajàcy pozwoleƒ.

Poz. 1889

2. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia czàstkowego
na przywóz towarów okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
3. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia czàstkowego
na przywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2,
okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.
4. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia czàstkowego
na wywóz towarów okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.
5. Wzór pozwolenia oraz pozwolenia czàstkowego
na wywóz towarów, o których mowa w § 2 ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.
§ 7. Je˝eli w rozporzàdzeniu o ustanowieniu kontyngentu albo dop∏aty do wywozu, w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o administrowaniu obrotem towarami z zagranicà, zosta∏ na∏o˝ony
obowiàzek z∏o˝enia kaucji, a tak˝e zachodzi sytuacja,
o której mowa w § 8 ust. 1, organ udzielajàcy pozwolenia dor´cza t´ decyzj´ przez poczt´ po up∏ywie 3 dni od
dnia up∏ywu terminu rozpatrywania wniosków. Decyzja mo˝e zostaç dor´czona w siedzibie organu udzielajàcego pozwolenia, w dniu nast´pujàcym po dniu,
w którym up∏ynà∏ termin rozpatrywania wniosków.
§ 8. 1. Je˝eli suma wielkoÊci okreÊlonych we
wszystkich rozpatrywanych wnioskach przekracza kontyngent albo maksymalnà iloÊç towaru, jaka mo˝e byç
wywieziona z dop∏atà, organ w∏aÊciwy do udzielenia
pozwolenia, nie póêniej ni˝ w ostatnim dniu terminu
rozpatrywania wniosków, og∏osi informacj´ o zastosowanym wspó∏czynniku, pozwalajàcym ustaliç wielkoÊci, na jakie udzielono poszczególnych pozwoleƒ.
2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza
si´:
1) na stronach internetowych organu w∏aÊciwego do
udzielenia pozwolenia;
2) w siedzibie organu w∏aÊciwego do udzielenia pozwolenia, a w przypadku Agencji Rynku Rolnego
równie˝ w jej oddzia∏ach terenowych;
3) w miar´ mo˝liwoÊci — w Êrodkach masowego
przekazu.
§ 9. 1. Ewidencja udzielonych pozwoleƒ oraz pozwoleƒ czàstkowych na przywóz lub wywóz towarów
jest prowadzona przez organ udzielajàcy pozwoleƒ,
w formie ksi´gi ewidencyjnej, oddzielnie dla ka˝dego
Êrodka administrowania obrotem z zagranicà towarami.
2. Ksi´g´ ewidencyjnà, o której mowa w ust. 1,
mo˝na prowadziç w systemie elektronicznym, pod warunkiem ˝e zawarte w niej dane znajdujà potwierdzenie
w dokumentach przechowywanych przez organ udzielajàcy pozwoleƒ.
3. Wpis do ksi´gi ewidencyjnej powinien byç trwa∏y i wyraêny, nie mo˝e byç wymazywany ani w inny
sposób usuwany.
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4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinny zawieraç:
1) numer decyzji;
2) dat´ udzielenia pozwolenia lub pozwoleƒ czàstkowych;
3) kod PCN i nazw´ towaru;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
5) numer identyfikatora statystycznego (REGON)
wnioskodawcy, je˝eli wnioskodawca jest osobà
prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà;

Poz. 1889

6) imi´ i nazwisko oraz adres wnioskodawcy, je˝eli
wnioskodawca jest osobà nieprowadzàcà dzia∏alnoÊci gospodarczej;
7) nazw´ i adres wnioskodawcy, je˝eli wnioskodawca
jest osobà prowadzàcà dzia∏alnoÊç gospodarczà;
8) numer wniosku;
9) iloÊç lub wartoÊç towarów, na jakà udzielono pozwolenia lub na jakà udzielono wszystkich pozwoleƒ czàstkowych.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Minister Gospodarki: J. Piechota
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Poz. 1889
Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2002 r.
(poz. 1889)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

Dziennik Ustaw Nr 226

— 14186 —

Poz. 1889

Dziennik Ustaw Nr 226

— 14187 —

Poz. 1889

Dziennik Ustaw Nr 226

— 14188 —

Poz. 1889
Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR
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