( Data i miejsce/date & place )

UPOWAŻNIENIE / AUTHORIZATION
do działania w formie przedstawicielstwa:
1. bezpośredniego / for the action as direct representative*
2. pośredniego / for the action as indirect representative*
Na podstawie przepisów art. 18 i art. 19 w związku z art. 5 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dn. 09.10.2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny
i na podstawie przepisów art. 76 i art. 79 ustawy z dn. 19.03.2004 – Prawo Celne upoważniam
/ On the basis of artcle 18 and article 19 with reference to article 5, paragraph 6 of Regulation (EU)
No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union
Customs Code and on the basis of regulations provided in article 76 and article 79 of the Customs Law,
I authorize
Agencję Celną / Customs Agency:
KORPORACJA AGO. M. WARZECHA
91-341 ŁÓDŹ; Ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 106A
REGON : 473268779
NIP / tax number : 726-170-02-43 EORI : PL726170024300000
Do podejmowania na rzecz / to take on name:

NIP /TAX number

:

REGON :

wszelkich czynności i formalności przed organami celnymi przewidzianych w ustawodawstwie celnym /
any actions at customs authorities specified in customs law.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia na wykonywanie wszelkich
czynności stosownie do art. 77 Prawa Celnego / We give also the authorization to give further authorization
in accordance with art. 77 of customs law.
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych
pracujących w tej agencji celnej bez względu na rotacje kadrowe. / All customs agents, employed
in KORPORACJA AGO M. WARZECHA have the right to take actions covered in this authorization,
regardless the turnover of staff.
Upoważnienie obejmuje również uprawnienie dla pełnomocnika do rejestracji i aktualizacji danych
mocodawcy w systemie PUESC i systemie EORI. / This authorization includes also a right to register
and update the data of authorizing party in the PUESC system & EORI-system.
Niniejsze upoważnienie ma charakter* / This autorization is valid:*
- stały / permanent
- tymczasowy do dnia / temporary, terminating on date
- jednorazowy / singular
…………………….......................................................
(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do podpisania upoważnieniej / signature of authorized person)

Uwaga: Przy składaniu niniejszego upoważnienia należy uiścić stosowną opłatę skarbową. /
Attention: For this authorization should be payed the stamp duty.
Dane do kontaktu z upoważniającym :
tel.:
mail :
Adres mail do wysyłania komunikatów IE599 :
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia przez KORPORACJA AGO M. Warzecha / The acceptance
of authorization:

........................................................
(data i podpis / date and signature)

* Niepotrzebne skreślić / Unnecessary cross out

