Oświadczenie HV i ECX – stałe
W związku z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi wspólnotowego systemu kontroli wywozu produktów i technologii
podwójnego zastosowania oraz systemu kontroli obrotu uzbrojenia, świadomy odpowiedzialności oświadczam, co
następuje:
OŚWIADCZENIE STAŁE
Towary nadane do przewozu, wysyłane za pośrednictwem DHL Express (Poland) Sp. z o.o, przez:
Pełna nazwa firmy i adres siedziby:……………………………………………………………………….……………………..
………………………………………………………………………………..…………..………………………………………….
NIP, REGON, KRS
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Nie podlegają

1

ograniczeniom w obrocie 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 (tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019
r.) (Dz.U.2019.953 t.j. z dnia 2019.05.21).
1

Nie występują

w wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja
2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do
produktów podwójnego zastosowania (Dz. U. UE z 2009 r. L 134/1, z późn. zm.).
1

Nie występują

w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na
obrót, którym wymagane jest zezwolenie (Dz.U. 2019 poz. 1360) ze względu na cechy techniczne i użytkowe
odbiegające od szczegółowych warunków kwalifikacyjnych określonych w w/w wykazach.
W przypadku nadania towaru o znaczeniu strategicznym (występuje w wykazach w/w aktów prawnych RP i Rady WE),
zobowiązujemy się do pisemnego powiadomienia o tym DHL Express (Poland) Sp. z o.o. oraz przekazania wszelkiej
niezbędnej dokumentacji.

….…….…….……………………….

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko oświadczającego)2

………………………………………..
(pieczątka firmy oraz podpis)2

1
W przypadku, gdy towar podlega ograniczeniom w obrocie, na jego wywóz trzeba uzyskać pozwolenie z Ministerstwa Rozwoju. Dla towarów z listy
podwójnego zastosowania i listy uzbrojenia pozwolenie musi uzyskać eksporter.
2
Imię i Nazwisko oświadczającego/ych oraz podpis musi być złożony przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu składającego
niniejsze oświadczenie.
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