
      

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. 

Poz. 479 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji,  
jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE,  

oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek 
o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku (Dz. U. 
poz. 1518), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 września 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji, 
jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być 
dołączone do wniosku (Dz. U. poz. 1742); 

2) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji, 
jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być 
dołączone do wniosku (Dz. U. poz. 589); 

3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji, jakie 
powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być dołą-
czone do wniosku (Dz. U. poz. 682). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 

1) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które 
powinny być dołączone do wniosku (Dz. U. poz. 1742), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 marca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, 
jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być 
dołączone do wniosku (Dz. U. poz. 589), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 

3) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji, 
jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które powinny być 
dołączone do wniosku (Dz. U. poz. 682), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 30 marca 2016 r. (poz. 479) 

 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 7 listopada 2001 r. 

w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE,  
oraz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych 
o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe informacje, które powinien zawierać wniosek krajowego dostawcy, zagra-
nicznego nabywcy lub banku, zwanych dalej „wnioskodawcami”, złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego w celu 
uzyskania przyrzeczenia podpisania Umowy DOKE, a także zawiera wykaz dokumentów, które powinny być do niego 
dołączone, oraz określa wzór wniosku. 

§ 2. 1. Wniosek o wydanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego przyrzeczenia podpisania Umowy DOKE, zwany 
dalej „wnioskiem”, powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2.2) W przypadku gdy wniosek sporządzony jest w języku obcym, wnioskodawca jest obowiązany do złożenia także 
jego tłumaczenia na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego. 

3. (uchylony).3) 

§ 3. 1.4) Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie krajowego dostawcy, sporządzone zgod-
nie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stwierdzające, że wszystkie towary i usługi, dostarczane 
w ramach umowy eksportowej, spełniają wymogi umożliwiające uznanie ich za produkt krajowy lub usługę krajową, 
określone w art. 6a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 489 i 1844) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6e tej ustawy. 

2. W uzasadnionych przypadkach Bank Gospodarstwa Krajowego może żądać dołączenia dodatkowych dokumentów 
umożliwiających sprawdzenie i weryfikację danych zawartych we wniosku. 

3. (uchylony).5) 

§ 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6). 
  

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2003 r. zmieniającego rozporzą-

dzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które 
powinny być dołączone do wniosku (Dz. U. poz. 1742), które weszło w życie z dniem 31 października 2003 r. 

3) Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz dokumentów, które po-
winny być dołączone do wniosku (Dz. U. poz. 682), które weszło w życie z dniem 2 czerwca 2015 r. 

5) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.  
6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 listopada 2001 r. 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 7 listopada 2001 r. 

Załącznik nr  17) 

 

 

WZÓR 

 

WNIOSEK 
O ZŁOŻENIE PRZYRZECZENIA PODPISANIA UMOWY DOKE 

 

 

Wnioskodawca 

.............................................................. 
(oznaczenie krajowego dostawcy, 
   zagranicznego nabywcy, banku 
  – pełna i skrócona nazwa, adres, 
      adres do korespondencji) 

 
............................................. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego  
Al. Jerozolimskie 7 
00-955 Warszawa 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych 
o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z późn. zm.) wnoszę o udzielenie przyrzeczenia zawarcia Umowy  
DOKE przez Bank Gospodarstwa Krajowego z ........................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa i adres banku krajowego, banku zagranicznego lub instytucji finansowej, udzielających kredytu eksportowego) 

 

Oświadczam, że wszystkie podane poniżej dane i informacje są prawdziwe i kompletne.  

Wyrażam jednocześnie zgodę na ich sprawdzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

 

………………………………………... 
(podpisy osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) 

  

                                                           
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2. 
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I .  Dane do tyczące  banku udzie lającego  kredytu eksporto wego:  

1. Nazwa, siedziba i adres ...................................................................................................................................................... 

2. Nazwa i adres oddziału/jednostki organizacyjnej banku udzielającej kredytu .................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

3. Nr telefonu i innych środków komunikowania się ............................................................................................................ 

II. Dane dotyczące krajowego dostawcy: 

1. Nazwa, siedziba, adres, nr telefonu i innych środków komunikowania się ...................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

2. Numer REGON i numer NIP ............................................................................................................................................ 

3. Numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym ............................................................................................................... 

4. Podstawowy zakres działalności i okres działalności ........................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

I I I .  Dane do tyczące  zagranicznego nabywcy:  

Nazwa, siedziba, adres ....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

IV.  Informacje do tyczące umo wy ekspor towej /p lanowanej  umo wy eksportowej :  

1. Przedmiot eksportu (określenie towaru lub usługi i oznaczenie według standardów klasyfikacyjnych) .......................... 

............................................................................................................................................................................................ 

2. Data/przewidywana data zawarcia umowy eksportowej ................................................................................................... 

3. Wartość umowy eksportowej, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy ............................................................................................ 

4. Kraj przeznaczenia towaru/usługi ...................................................................................................................................... 

5. Procentowy udział zaliczki gotówkowej w wartości umowy eksportowej ....................................................................... 

6. Procentowy udział składników pochodzenia zagranicznego w eksportowanym towarze ................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

V.  Informacje dotyczące umo wy kredytu ekspor towego/p lano wanej  umowy kredytu eksporto we-
go:  

1. Strony umowy kredytowej ................................................................................................................................................. 

2. Kwota kredytu, nazwa waluty (słownie) ........................................................................................................................... 

3. Data/przewidywana data zawarcia umowy kredytowej ..................................................................................................... 

4. Przewidywana data uruchomienia kredytu eksportowego, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredy-
tów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 1750, z późn. zm.) ...................................................... 

5. Okres spłaty kredytu (okres od daty uruchomienia kredytu eksportowego, o której mowa w pkt 4, do daty spłaty 
ostatniej raty kredytu eksportowego) ................................................................................................................................. 

6. Częstotliwość spłat i wysokość rat kapitałowych .............................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

7. Częstotliwość spłat odsetek ............................................................................................................................................... 

8. Stała stopa procentowa kredytu eksportowego (stopa CIRR z dnia złożenia wniosku/stopa CIRR z dnia złożenia 
wniosku + 20 punktów bazowych/stopa CIRR, która będzie obowiązywać w dniu podpisania umowy eksportowej*) 

............................................................................................................................................................................................ 
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9. Kredyt udzielony przez bank dla krajowego dostawcy na refinansowanie kredytu udzielonego przez krajowego do-

stawcę na rzecz zagranicznego nabywcy jest udzielony w tej samej walucie, według takiej samej stopy procentowej 
i takiego samego rozkładu spłat jak kredyt udzielony przez krajowego dostawcę (tak/nie/nie dotyczy*) 
............................................................................................................................................................................................ 

VI .  Informacje do tyczące ubezpieczenia /planowanego ubezpieczenia  kredytu  ekspor towego:  

1. Data złożenia do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. wniosku o ubezpieczenie kredytu eksporto-
wego .................................................................................................................................................................................. 

2. Data wystawienia przez KUKE S.A. i termin ważności promesy ubezpieczenia** ......................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

3. Data zawarcia, strony i nr umowy ubezpieczenia** .......................................................................................................... 

4. Zakres ubezpieczenia kredytu eksportowego .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ 

VII .  Fakulta tywne  dokumenty oraz inne informacje składane  przez wnioskodawcę:  

1. Oświadczenie wnioskodawcy uzasadniające wystąpienie z wnioskiem do Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksporto-
wych o zezwolenie na objęcie kredytu eksportowego Programem DOKE mimo odmowy ubezpieczenia tego kredytu 
przez KUKE ze względu na wartość umowy eksportowej** ............................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

2. Oświadczenie wnioskodawcy uzasadniające wystąpienie z wnioskiem do Ministra Finansów o udzielenie zezwolenia na 
odstąpienie od warunków, których spełnienie jest niezbędne do objęcia kredytu eksportowego Programem DOKE**  

............................................................................................................................................................................................ 

3. Warunki kredytu udzielonego przez bank na finansowanie wydatków lokalnych, związanych z umową eksportową 
objętą Programem DOKE** 

a) kwota i waluta kredytu udzielonego przez bank ........................................................................................................ 

b) okres spłaty, częstotliwość spłat i wysokość rat kapitałowych i odsetkowych kredytu eksportowego udzielonego 
przez bank ................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

4. Inne informacje ................................................................................................................................................................. 

 

Wniosek sporządził: 

 

.................................................................. 

.................................................................. 
  (imię, nazwisko, nr telefonu, stanowisko) 

 
............................................................... 
(podpisy osób upoważnionych do składania  
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
** Jeżeli dotyczy. 
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Załącznik nr 28) 

 

WZÓR 

 

OŚWIADCZENIE KRAJOWEGO DOSTAWCY 
W SPRAWIE KRAJOWEGO POCHODZENIA EKSPORTOWANEGO PRODUKTU 

 

Oświadczam, że wszystkie towary i usługi dostarczane w ramach umowy eksportowej nr ........................................... z dnia 
..................................., zawieranej/zawartej z: 

(kontrahent) ................................................................................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................... 

(adres kontrahenta) ..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

o wartości ................................................................................................................................................................................... 

 

spełniają wymogi umożliwiające uznanie ich za produkt krajowy lub usługę krajową, określone w art. 6a ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 489, z późn. 
zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 6e tej ustawy. 

 

Niniejsze oświadczenie jest: 

– oświadczeniem ostatecznym* 

– oświadczeniem wstępnym, a oświadczenie ostateczne zostanie złożone na jeden miesiąc przed zrealizowaniem eksportu. 
Jeżeli oświadczenie ostateczne nie zostanie w tym terminie złożone, niniejszy dokument traci swoją ważność.* 

 

 

............................................ ................................................. 
 (miejscowość i data)  (podpis i pieczęć) 

 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

                                                           
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4. 




