
Na podstawie art. 9 ust. 6 i art. 22 ust. 7 ustawy
z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towa-
rami, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla utrzyma-
nia mi´dzynarodowego pokoju i bezpieczeƒstwa oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzór wniosku o wydanie zezwolenia indywidualne-
go na eksport, import lub tranzyt towarów o zna-
czeniu strategicznym, us∏ugi poÊrednictwa, do-
radztwa handlowego, pomocy w zawieraniu
umów, a tak˝e uczestnictwo w czynnoÊciach pole-
gajàcych na wszelkiego rodzaju przemieszczaniu
przez granic´ Rzeczypospolitej Polskiej towarów
o znaczeniu strategicznym,

2) wzory zezwoleƒ indywidualnych na dokonywanie
obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,

3) wzór certyfikatu importowego, 

4) inne dane, jakie powinien zawieraç wniosek o wy-
danie zezwolenia indywidualnego, 

5) inne ni˝ wymienione w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia
29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicà towara-
mi, technologiami i us∏ugami o znaczeniu strate-
gicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e dla
utrzymania mi´dzynarodowego pokoju i bezpie-
czeƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw, zwanej
dalej „ustawà”, dokumenty, które powinny byç do-
∏àczone do wniosku o wydanie zezwolenia indywi-
dualnego.

§ 2. OkreÊla si´ wzór:

1) wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego na:

a) eksport towarów o znaczeniu strategicznym, 

b) import towarów o znaczeniu strategicznym, 

c) tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym, 

d) Êwiadczenie us∏ugi dotyczàcej towarów o zna-
czeniu strategicznym 

— stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,

2) zezwolenia indywidualnego na: 

a) eksport towarów o znaczeniu strategicznym —
stanowiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

b) import towarów o znaczeniu strategicznym —
stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,

c) tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym —
stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,

d) Êwiadczenie us∏ugi dotyczàcej towarów o zna-
czeniu strategicznym — stanowiàcy za∏àcznik
nr 5 do rozporzàdzenia,

3) certyfikatu importowego — stanowiàcy za∏àcznik
nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 3. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualne-
go na dokonanie obrotu towarami o znaczeniu strate-
gicznym, oprócz danych, o których mowa w art. 9 ust. 3
ustawy, powinien zawieraç nast´pujàce dane:

1) dotyczàce przedsi´biorcy:

a) numer telefonu i faksu,

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer REGON,
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d) numer koncesji Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji w zakresie wytwarzania i obrotu
materia∏ami wybuchowymi, bronià i amunicjà
oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej „kon-
cesjà MSWiA”,

2) dotyczàce eksportera, importera i producenta:

a) numer telefonu i faksu, 

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer REGON,

d) numer koncesji MSWiA,

e) numer w rejestrze przedsi´biorców,

3) dotyczàce koƒcowego u˝ytkownika:

a) numer telefonu i faksu,

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer REGON,

d) numer w rejestrze przedsi´biorców,

4) wskazanie innych partnerów handlowych, którzy
w ramach wnioskowanego zezwolenia realizujà
czynnoÊci na rzecz przedsi´biorcy z podaniem:

a) nazwy,

b) adresu,

c) numeru telefonu i faksu,

d) adresu poczty elektronicznej,

e) numeru REGON,

f) numeru w rejestrze przedsi´biorców,

g) charakteru realizowanych czynnoÊci,

5) planowany termin dokonania transakcji,

6) rodzaj transportu,

7) nazw´ polskiego przejÊcia granicznego,

8) wskazanie miejsca, w którym zostanie dokonany
prze∏adunek,

9) imi´ i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu,
faksu i poczty elektronicznej osoby odpowiedzial-
nej u przedsi´biorcy za koordynacj´ kontroli obro-
tu towarami o znaczeniu strategicznym,

10) informacje przedsi´biorcy dotyczàce mo˝liwoÊci
zastosowania towarów o znaczeniu strategicznym
obj´tych wnioskiem do wykorzystania nuklearne-
go, wojskowego lub do produkcji towarów o zasto-
sowaniu wojskowym, w badaniach, produkcji, ob-
s∏udze, konserwacji, transporcie, wykrywaniu, ma-
gazynowaniu broni jàdrowej, chemicznej, biolo-
gicznej lub Êrodków do jej przenoszenia,

11) informacje przedsi´biorcy, czy istniejà uzasadnione
podstawy do przypuszczeƒ, ˝e importer lub dekla-
rowany koƒcowy u˝ytkownik dokona reeksportu
towarów lub technologii wymienionych we wnio-
sku lub nastàpi zmiana ich koƒcowego wykorzysta-
nia,

12) informacje przedsi´biorcy, czy zagraniczni partne-
rzy handlowi sà uprawnieni do udzia∏u w obrocie
towarami i technologiami wymienionymi we wnio-
sku,

13) oÊwiadczenie przedsi´biorcy dotyczàce prawdzi-
woÊci informacji zawartych we wniosku oraz w do-
kumentach do niego do∏àczonych,

14) oÊwiadczenie przedsi´biorcy dotyczàce obowiàz-
ków informacyjnych wobec stron wymienionych
we wniosku i Ministra Gospodarki.

§ 4. Do wniosku o wydanie zezwolenia indywidual-
nego na dokonanie obrotu towarami o znaczeniu stra-
tegicznym, oprócz dokumentów, o których mowa
w art. 9 ust. 4 ustawy, nale˝y do∏àczyç nast´pujàce do-
kumenty:

1) odpis z rejestru przedsi´biorców,

2) kopi´ dokumentu o nadaniu przedsi´biorcy nume-
ru identyfikacji podatkowej,

3) kopi´ dokumentu w∏aÊciwego urz´du statystyczne-
go o nadaniu przedsi´biorcy numeru identyfikato-
ra statystycznego REGON,

4) oÊwiadczenie przedsi´biorcy o niezaleganiu z op∏a-
tami nale˝noÊci bud˝etowych,

5) oÊwiadczenie przedsi´biorcy o niezaleganiu z uisz-
czeniem c∏a, 

6) pe∏nomocnictwo do reprezentowania przedsi´bior-
cy,

7) poÊwiadczonà notarialnie licencj´ zagranicznego
eksportera w przypadku tranzytu,

8) kopi´ Êwiadectwa bezpieczeƒstwa przemys∏owe-
go, je˝eli taki obowiàzek wynika z przepisów roz-
dzia∏u 11 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro-
nie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95
oraz z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 39, poz. 462).

§ 5. Dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1—5,
nie do∏àcza si´ do sk∏adanego po raz kolejny wniosku
o wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towa-
rami o znaczeniu strategicznym,  chyba ˝e dane i infor-
macje zawarte w do∏àczonych uprzednio dokumentach
uleg∏y zmianie.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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