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Świadectwa wolnej sprzedaży
Wysłane przez urpl w Śro, 21/10/2015 - 18:20

W świetle przepisów art. 67 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.)
1. Na wniosek wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela mającego miejsce zamieszkania
lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Urzędu w celu ułatwienia
eksportu wydaje zaświadczenie potwierdzające, że wskazany w nim wyrób w dniu wydania
zaświadczenia jest lub mógł być wprowadzany do obrotu i do używania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „świadectwem wolnej sprzedaży”. Świadectwo
wolnej sprzedaży wydaje się dla wyrobu oznakowanego znakiem CE oraz wyrobu
wykonanego na zamówienie, zgłoszonych do Prezesa Urzędu co najmniej na 14 dni przed
złożeniem wniosku, pod warunkiem że Prezes Urzędu nie wezwał do uzupełnienia lub
poprawienia zgłoszenia w trybie art. 63 ust. 1 i zgłoszenie dotyczy wyrobu.
2. Złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży podlega opłacie stanowiącej
dochód budżetu państwa, której wysokość nie może być wyższa niż minimalne
wynagrodzenie za pracę określone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
3. Prezes Urzędu wydaje świadectwo wolnej sprzedaży w terminie 15 dni od dnia złożenia
wniosku.
4. Świadectwo wolnej sprzedaży jest sporządzane w języku polskim i języku angielskim.
5. Wniosek o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży zawiera:
1) nazwę i adres wnioskodawcy;
2) nazwę handlową wyrobu;
3) nazwę i adres wytwórcy.

6. Do wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży dołącza się potwierdzenie uiszczenia
opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży.

Pełnomocnictwa
W każdym przypadku postępowania przed Prezesem Urzędu,
jeśli strona działa przez pełnomocnika (wyłącznie osoby
fizyczne), zgodnie z art. 33 Kodeksu postępowania
administracyjnego pełnomocnictwo winno być udzielone na
piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do
wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony przez
notariusza odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny
może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu
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pełnomocnictwa. Kodeks postępowania administracyjnego nie
wymaga urzędowego poświadczenia podpisu strony,
udzielającej pełnomocnictwa, organ może jednak w razie
wątpliwości zażądać takiego poświadczenia.
Pełnomocnictwo lub jego kopię załącza się do każdego
wniosku. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)
pełnomocnictwo lub jego kopia powinny być opłacone w
wymaganej wysokości.
Opłaty za pełnomocnictwa należy wpłacać na konto organu
właściwego w sprawie opłaty skarbowej:
Wpłat należy dokonywać na rachunek:
Wpłaty krajowe
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Wpłaty zagraniczne
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
PL 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Kod SWIFT do przelewów zagranicznych: CITIPLPX
Dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach zostały
zamknięte z dniem 31 grudnia 2019 r. Wpłata dokonana na te rachunki po 31 grudnia 2019 r.
zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy. W związku z powyższym wydruk
potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać
uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
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