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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
składane na podstawie z art. 13 ust. 2-5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego (Dz. U. z 2022r., poz. 835) dot. partii węgla miału w ramach Umowy dostawy Nr …/…/2022 
z dnia ………2022r.: 
 

Partia węgla miału: 
 

 

Data dostawy: 
 

 

Ilość: 
 

 

 
WYKONAWCA: 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:  
reprezentowany przez: 
…………………………………………………..…..………… 
…………………………………………………..…..………… 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Należy wypełnić każde pole: 
 

1. Data wprowadzenia lub przemieszczenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
wprzypadku węgla, którego krajem pochodzenia 
nie jest Rzeczpospolita Polska 

 

2. Region wydobycia węgla i data wprowadzenia 
lub przemieszczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, 
którego krajem pochodzenia jest Ukraina; 

 

3. Data nabycia od kopalni, w przypadku węgla, 
którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita 
Polska 

 

4. Numer identyfikacyjny oświadczenia, nadany 
przez przedsiębiorcę składającego oświadczenie 

 

5. Oznaczenie przedsiębiorcy składającego 
oświadczenie, jego siedziby i adresu oraz adresu 
punktu sprzedaży węgla, jeśli jest inny niż adres 
siedziby przedsiębiorcy; 

 

6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
przedsiębiorcy składającego oświadczenie oraz 
numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze 
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 
(REGON), jeżeli został nadany, albo numer 
identyfikacyjny w odpowiednim rejestrze państwa 
obcego 

 

7. Oznaczenie faktury wystawionej przez 
przedsiębiorcę składającego oświadczenie 
obejmującej węgiel, którego dotyczy 
oświadczenie; 

 

8. Określenie kraju pochodzenia węgla  
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9. Określenie daty wprowadzenia lub 

przemieszczenia węgla na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, 
którego krajem pochodzenia nie jest 
Rzeczpospolita Polska 

 

10.  Określenie regionu wydobycia węgla, w 
przypadku węgla, którego krajem pochodzenia 
jest Ukraina 

 

11. Datę nabycia od kopalni na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku węgla, 
którego krajem pochodzenia jest Rzeczpospolita 
Polska 

 

OŚWIADCZENIE JEST SKŁADANE POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA 
SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ.  
 
 
 
 „JESTEM ŚWIADOMA/ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO 
OŚWIADCZENIA".  

 
…………….……….. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 
 
 
………………………….…………………… 

  Podpis osoby uprawnionej 


