
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego 
(Dz.U. nr 88 poz. 553 z 1997 r.) oświadczam że: 
Being aware of criminal liability arising from Article 233 of the Criminal Code (O.J. No 88/1997, item 553), I declare that: 

towary znajdujące się w przesyłce numer: 
the goods in a consignment number:

wysyłane przez: 
sent by:

przeznaczone dla: 
for:

nie są towarami o znaczeniu strategicznym w rozumieniu 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. Nr 119 z 28 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, tekst jednolity – Dz.U. Nr 229 z 2004 r. poz. 2315), a także nie są 
wymienione w wykazie towarów podwójnego zastosowania (Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z 5 maja 2009 r. z późniejszymi 
zmianami) oraz nie znajdują się, w aktualnym w dniu wywozu przesyłki, wykazie uzbrojenia określonym na podstawie w/w ustawy. 
W związku z powyższym towary te nie podlegają ograniczeniom w obrocie z zagranicą na mocy w/w Ustawy.  
are not the goods of strategic importance within the meaning of the Act of 29 November 2000 on foreign trade in goods, technologies and services of strategic importance for 
national security and for maintaining international peace and security (O.J. No. 119 of 28 December 2000 with amendments, consolidated text  - O.J. No 229/2004, item 2315) and 
are not mentioned in the list of dual-use goods (Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 with amendments) and are not listed in the military list that is currently binding 
at the moment of exportation of the shipment specified on the grounds of side act. 
Consequently, these goods are not subject to restrictions in foreign trade under the abovementioned Act.

Oświadczenie eksportera 
Statement by the exporter

pieczęć firmowa i podpis Oświadczającego 
company stamp and legible signature of the person declaring

Imię i nazwisko Oświadczającego 
First and second name of the person declaring 

data 
date

Z-W03.00-03 Oświadczenie eksportera, wersja 14, z dnia 24.05.2018

Dodatkowe informacje, które ułatwią proces odprawy celnej Państwa przesyłki 

A. Jaki jest cel wysyłki (powód, dla którego przesyłka jest wysyłana do odbiorcy)? /proszę zaznaczyć właściwy/: 

Transakcja kupna-sprzedaży (np. realizacja zamówienia, kontraktu)

Towary powracające (np. wysyłka banderol, towaru na targi/do testów/na prezentacje) - towar będzie wracał na terytorium Unii Europejskiej

Wysyłka towaru do naprawy, po której będzie wracał do Polski - Uszlachetnienie bierne

Dostawa bezpłatna (np. bezpłatne próbki produktu, materiały promocyjne, prezenty, wszystko to za co odbiorca nie będzie musiał zapłacić nadawcy)

Zwrot otrzymanego wcześniej towaru

B. Proszę o podanie numerów załączonych faktur do odprawy celnej  oraz ich łącznej wartość wraz z kodem waluty (np. PLN, GBP itd.)

C. Proszę o podanie opisu towaru, który odpowie na trzy główne pytania : Co to jest ?, Do czego służy?, Z czego jest wykonane?.

Imię i nazwisko osoby podającej w/w informacje
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