
Formularz Oświadczenia Eksportera 2/2021 z dnia 10.12.2021 
Form  Export’s Declaration 2/2021 dated 10.12.2021 

............................................................. 
(miejsce i data) (place and date) 

............................................................... 
nazwa i adres podmiotu dokonującego eksport towarów 
(name and address of the exporting company) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE EKSPORTERA 
EXPORTER DECLARATION 

 
 
Niniejszym oświadczam, że towar zlecony przeze mnie do obsługi spedycyjnej,                                              
oznaczony listem przewozowym nr / fakturą nr*: 
I declare that goods, which are the subject of forwarding services ordered by me,  specified in the waybill no 
/invoice no*:  
......................................................................................................................................................…………………….
. 
nie podlega / podlega* ograniczeniom w obrocie z zagranicą na mocy 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. 2000 nr 1190 
poz.1250) 
(are not / are* the subject of any export limitations pursuant to The Polish Law of 29 November 2000 on 
foreign trade in goods, technologies and services of strategic importance to the security of the State and to 
maintaining international peace and security (Dz.U. Nr 1190 poz. 1250 with changes) 

 
nie występuje / występuje* w wykazie towarów podwójnego zastosowania zgodnie z Rozporządzeniem  
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system 
kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego 
zastosowania (Dz. Urz. UE z 2021 r. L 206/1) ze zmianami 
(are not listed / are listed* in the dual-use items register issued in REGULATION (EU) No 2021/821  OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2021 setting up a Union regime for the control of 
exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use items with changes 
 
nie występuje / występuje* w wykazie uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie  zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym 
jest wymagane zezwolenie (Dz.U. 2021 poz. 2274) 
do not appears / appears* on the register of weapons, for which a permit is required, in accordance with 
the REGULATION OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT of December 2, 2021. (OJ from 2021, item 2274) 
 
 
 
 

....................................................................................... 
(data i podpis składającego oświadczenie) 

(date and signature of the declaring person) 

 
* niepotrzebne skreślić (cross out the irrelevant) 
 


