
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 346

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 17 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy  
oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 194 oraz z 2016 r. poz. 1228 i 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz 
sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów (Dz. U. poz. 774) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy ,,naczelnik urzędu celnego” zastępuje się wyrazami ,,naczelnik urzędu celno-skarbowego”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk

1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej − finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. 
poz. 1595).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (poz. 346)

WZÓR

      
  nia 1  lutego 2017 r  (poz ) 

 
ZÓ  

 
Rzeczpospolita Polska 

Republic of Poland 
Data złożenia wniosku1) 

Date of application 

Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w  
Head of Customs and Tax Office in 

Nr ewidencyjny1) 

Number 

CERTYFIKAT WERYFIKACJI DOSTAWY 
DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE 

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 194,  
z późn. zm.) 
Numer Certyfikatu Importowego 
Number of Import Certificate 

Numer zgłoszenia celnego  

Number of  customs declaration 

Numer listu przewozowego lub innego dokumentu potwierdzającego przywóz lub transfer wewnątrzunijny 
towarów o znaczeniu strategicznym 
Number of bill of lading or other document confirming import or intra-union transfers of goods of strategic importance 

Eksporter/Dostawca (siedziba i adres) 
Exporter/Supplier (seat  and address) 

Importer/Odbiorca (siedziba i adres) 
 Importer/Recipient (seat  and address)  

Nazwa i opis  towarów o znaczeniu strategicznym2) 

Name and description of goods of strategic importance 
Numer kontrolny 

Control number 
Ilość 

Quantity 
Wartość 

Value 
    

Opis ostatecznego wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym2) 

Description of end-use of goods of strategic importance 

Liczba załączników1) 

Number of attachments 
Potwierdzenie: Potwierdza się, że importer/odbiorca przedstawił wiarygodne dowody, że powyżej wyszczególnione towary o znaczeniu 
strategicznym zostały wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa. 
Certification  This is to certify that the importer/recipient has produced evidence that the goods of strategic importance specified above have 
been delivered  into territory of the Republic of Poland pursuant to applicable regulations. 

 
pieczęć urzędu celno-skarbowego 

customs and tax office stamp 
data 
date 

      podpis naczelnika 
 urzędu celno-skarbowego 
signature of head of customs and tax office 

 
1)  Wypełnia organ celny (filled in by customs office). 
2)  Dodatkowe miejsce na opis przewidziane w załączniku (additional space for the description predicted in attachment). 
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Numer zgłoszenia celnego  

Number of  customs declaration 
Nr ewidencyjny1) 

Number 

Załącznik nr …… do CERTYFIKATU WERYFIKACJI DOSTAWY1) 

Attachment No ……  to DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE 

 

Nazwa i opis  towarów o znaczeniu strategicznym 

Name and description of goods of strategic importance  
Numer kontrolny 

Control number 
Ilość 

Quantity 
Wartość 

Value 
    

Opis ostatecznego wykorzystania towarów o znaczeniu strategicznym 
Description of end-use of goods of strategic importance 

 
pieczęć urzędu celno-skarbowego 

customs and tax office stamp 
data 
date 

       podpis naczelnika  
urzędu celno-skarbowego 

signature of head of customs and tax office 




