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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 grud-
nia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicà to-
warami i us∏ugami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r.
Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 119,
poz. 1250 oraz z 2001 r. Nr 29, poz.320) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wzory wniosków stosowane w post´powaniu o wy-
danie pozwoleƒ na przywóz towarów na polski ob-
szar celny lub wywóz towarów z polskiego obsza-
ru celnego,

2) wykaz dokumentów i informacji, które powinny byç
do∏àczone do wniosku,

3) warunki wydania i wykorzystania pozwolenia,

4) wzory pozwoleƒ,

5) sposób i tryb ewidencjonowania wydanych pozwo-
leƒ,

6) wzór i tryb sk∏adania sprawozdania z wykorzystania
pozwolenia. 

§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, z za-
strze˝eniem ust. 2, wydaje pozwolenie na przywóz to-
warów na polski obszar celny lub wywóz towarów
z polskiego obszaru celnego, zwane dalej „pozwole-
niem”, na wniosek osoby krajowej w rozumieniu art. 3
§ 1 pkt 11 lit. a) lub lit. b) ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r.
— Kodeks celny, zwanej dalej „wnioskodawcà”.

2. W zakresie towarów rolno-spo˝ywczych, okre-
Êlonych w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 21a ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o administro-
waniu obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami, zwa-
nej dalej „ustawà o administrowaniu”, pozwolenie,
o którym mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji Rynku
Rolnego. 

3. Wnioski o wydanie pozwoleƒ na przywóz lub wy-
wóz towarów nale˝y sk∏adaç od dnia wejÊcia w ˝ycie
przepisów ustanawiajàcych ograniczenie obrotu z za-
granicà, chyba ˝e przepisy te okreÊlajà inny termin. 

4. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz
lub wywóz towarów stanowi za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia. 

5. W zakresie towarów, o których mowa w ust. 2,
wzór wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub
wywóz towarów stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. 1. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przy-
wóz lub wywóz towaru obj´tego plafonem lub auto-
matycznà rejestracjà obrotu nale˝y do∏àczyç:

1) aktualne dokumenty potwierdzajàce prowadzenie
przez wnioskodawc´ dzia∏alnoÊci gospodarczej
w zakresie dzia∏alnoÊci wytwórczej lub handlowej,

2) kopi´ zaÊwiadczenia o nadaniu wnioskodawcy nu-
meru identyfikatora statystycznego REGON.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz
lub wywóz towaru obj´tego kontyngentem, nieauto-
matycznà rejestracjà obrotu lub towaru, którym obrót
z zagranicà dokonywany jest na podstawie umów mi´-
dzynarodowych przewidujàcych rozliczenia w jednost-
kach rozrachunkowych stosowanych w handlu zagra-
nicznym, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1
nale˝y do∏àczyç:

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

2) zaÊwiadczenie w∏aÊciwego oddzia∏u Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych o niezaleganiu z op∏acaniem
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne lub zaÊwiad-
czenie, ̋ e zobowiàzania roz∏o˝one na raty lub o od-
roczonym terminie p∏atnoÊci sà realizowane,

3) kopi´ umowy wnioskodawcy z kontrahentem, do-
tyczàcej towaru b´dàcego przedmiotem wniosku.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz
lub wywóz towarów, którymi obrót z zagranicà wyma-
ga uzyskania koncesji, oprócz dokumentów, o których
mowa w ust. 1 i 2, nale˝y do∏àczyç:

1) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na
przywóz gazu ziemnego (kod PCN 2711 11 00 0
i 2711 21 00 0) — udokumentowany tytu∏ w∏asno-
Êci sieci przesy∏owej i sieci dystrybucyjnej gazu lub
odpowiednià umow´ o Êwiadczenie us∏ug przesy-
∏owych i dystrybucj´ gazu z dysponentem takiej
sieci,

2) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na
przywóz paliw p∏ynnych — oÊwiadczenie o posia-
danych warunkach magazynowania paliw p∏yn-
nych wraz z dokumentem stwierdzajàcym tytu∏
prawny do nieruchomoÊci przeznaczonej na cele
ich magazynowania (prawo w∏asnoÊci, najmu,
dzier˝awy, u˝ytkowania),

3) w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na
przywóz olejów ropy naftowej surowej — oÊwiad-
czenie o zdolnoÊciach przerobu ropy naftowej wraz
z dokumentem stwierdzajàcym posiadanie w∏a-
snych instalacji rafineryjnych, a w przypadku nie-
posiadania takich instalacji — umow´ z polskim za-
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k∏adem rafineryjnym na dostaw´ na potrzeby rafi-
nerii wskazanych gatunków ropy naftowej surowej
z okreÊleniem warunków dostaw.

§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, mogà byç do∏àczone w ory-
ginale lub kopii poÊwiadczonej urz´dowo, notarialnie
lub przez osoby uprawnione do sk∏adania oÊwiad-
czeƒ woli w imieniu wnioskodawcy, z zastrze˝eniem
ust. 2. 

2. W razie braku okreÊlenia terminu wa˝noÊci doku-
mentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2, organ,
który wydaje pozwolenie, b´dzie je uznawa∏ za dowód
w sprawie przez okres 3 miesi´cy od dnia ich wysta-
wienia.

§ 5. 1. Warunkiem wydania pozwolenia jest:

1) z∏o˝enie prawid∏owo wype∏nionego wniosku wraz
ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, zgod-
nie z postanowieniami § 3 i § 4, 

2) wniesienie op∏aty za wydanie pozwolenia, okre-
Êlonej w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie okreÊlenia wy-
sokoÊci op∏at za wydanie pozwolenia na przywóz
towarów na polski obszar celny lub na wywóz to-
warów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162,
poz. 1127).

2. Warunkiem wydania kolejnego pozwolenia na
ten sam towar jest:

1) spe∏nienie wymogów okreÊlonych w ust. 1,

2) przes∏anie lub z∏o˝enie w terminie, o którym mowa
w § 8 ust. 3, sprawozdania z wykorzystania uprzed-
nio wydanego pozwolenia, o ile obowiàzek taki zo-
sta∏ ustanowiony.

3. Je˝eli osoba ubiega si´ o kolejne pozwolenie na
towar okreÊlony tym samym kodem PCN, poÊwiadczo-
na przez organ celny kopia uprzednio wydanego po-
zwolenia powinna byç z∏o˝ona do organu wydajàcego
pozwolenie nie póêniej ni˝ w dniu z∏o˝enia wniosku
o kolejne pozwolenie. Przepisy § 8 ust. 1 i 2 stosuje si´
odpowiednio. 

§ 6. 1. Wzór pozwolenia na przywóz towarów okre-
Êla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

2. Wzór pozwolenia na przywóz towarów, o których
mowa w § 2 ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzà-
dzenia.

3. Wzór pozwolenia na wywóz towarów okreÊla za-
∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Wzór pozwolenia na wywóz towarów, o których
mowa w § 2 ust. 2, okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzà-
dzenia.

§ 7. 1. Ewidencja udzielonych pozwoleƒ na przywóz
lub wywóz towarów jest prowadzona przez organ wy-
dajàcy pozwolenia, w formie ksi´gi ewidencyjnej, od-
dzielnie dla ka˝dego pozwolenia.

2. Ksi´g´ ewidencyjnà, o której mowa w ust. 1,
mo˝na prowadziç w systemie elektronicznym, pod wa-

runkiem ˝e zawarte w niej dane znajdujà potwierdzenie
w dokumentach przechowywanych przez organ wyda-
jàcy pozwolenia.

3. Wpis do ksi´gi ewidencyjnej powinien byç trwa-
∏y i wyraêny, nie mo˝e byç wymazywany ani w inny
sposób usuwany.

4. Ksi´g´ ewidencyjnà i wydruki z systemu elektro-
nicznego przechowuje si´ zgodnie z przepisami doty-
czàcymi klasyfikowania dokumentów do celów archi-
walnych.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç:

1) numer pozwolenia, 

2) dat´ wydania pozwolenia,

3) numer identyfikatora statystycznego (REGON)
wnioskodawcy,

4) nazw´ i adres wnioskodawcy,

5) numer wniosku,

6) wielkoÊç, na jakà wydano pozwolenie.

§ 8. 1. Obowiàzek sk∏adania sprawozdaƒ, o których
mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o administrowaniu, po-
lega na przes∏aniu przez osob´, której wydano pozwo-
lenie, do organu wydajàcego pozwolenie, poÊwiadczo-
nej przez organ celny kopii orygina∏u pozwolenia za-
wierajàcego adnotacj´ o przywozie lub wywozie towa-
rów obj´tych pozwoleniem.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wieraç nast´pujàce informacje:

1) numer SAD,

2) dotyczàce iloÊci lub wartoÊci przywiezionego lub
wywiezionego towaru,

3) dotyczàce iloÊci lub wartoÊci towaru pozostajàcego
jeszcze do wykorzystania w ramach pozwolenia,

4) dat´, podpis oraz piecz´ç imiennà funkcjonariusza
celnego dokonujàcego adnotacji.

3. PoÊwiadczona kopia orygina∏u pozwolenia,
o której mowa w ust. 1, powinna byç przes∏ana lub z∏o-
˝ona do organu wydajàcego pozwolenia w terminie
14 dni od dnia pe∏nego wykorzystania pozwolenia lub
w terminie 14 dni od dnia up∏ywu terminu jego wa˝-
noÊci.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie pozwoleƒ na przy-
wóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towa-
rów z polskiego obszaru celnego (Dz. U. Nr 162,
poz. 1126 i z 2000 r. Nr 65, poz. 768).

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
21 kwietnia 2001 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 18 kwietnia 2001 r.
(poz. 412)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6
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