
                                      
 

 

ELCOM II Elżbieta Iwaniuk, Kobylany ul. Słoneczna 12, 21-540 Małaszewicze, NIP 537-105-72-44 

Tel/fax +48 83 375 15 33 www.ac-elcom.pl email: ac-elcom@home.pl 

................................................................ 

                                                                                                                            ( miejscowość)               (dnia) 
                                                                                                                                            place                                        date                             

UPOWAŻNIENIE 
AUTHORIZATION 

do działania w formie przedstawicielstwa POŚREDNIEGO /  BEZPOŚREDNIEGO 
to act in the capacity of DIRECT representation 

 

Niniejszym upoważniam agencję celną:          
I hereby authorize the Customs Agent:               ELCOM II Elżbieta Iwaniuk 

                                                             Kobylany, Słoneczna 12 

                                                                         21-540 Małaszewicze 
                                                                         Regon: 060048454  NIP: 537-105-72-44                                                                        
do podejmowania na rzecz: 
to act on behalf of: 

 

 

................................................................................................................................................................................................................. 

name, address ( pełna nazwa firmy , adres, NIP) 

 

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z państwami trzecimi:* 

the following actions in connection with trade in goods with third countries: 

 

1. składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego, 
 submitting customs duty warranties, 

2. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do odprawy celnej i dokonywanie zgłoszenia celnego, 
 preparing necessary documents for customs clearance and making customs entry, 

3. badanie towarów i pobieranie próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, 
 cargo supervision before making customs entry, 

4. uiszczanie należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat, 
 settling customs import and export duties along with other payments, 

5. podejmowanie towarów po ich zwolnieniu, 
 managing cargo after customs clearance, 

6. wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne 
 making appeals to Customs Offices 

7.  odbiór wniosków i innych dokumentów od organów celnych 
             reception applications from Customs Offices 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia do wykonywania czynności 

wymienionych 

powyżej, stosownie do art.77 WKC (Dz.U.68 poz.622/2004 r). 
I also agree to give further authorization on making mentioned activities, according to the  art. 77 of the Community Customs Code (Council 

Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 Oct. 1992 establishing the Community Customs Code).  

 

Niniejsze upoważnienie ma charakter: * 
This Authorization is: * 

- stały (permanent) 

- terminowy do dnia (temporary, terminating on date) ...................... 

- jednorazowy (singular) 
 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: 
Confirmation of receipt of Authorization 

 

..............................................................................................                            ........................................................... 

(Data i podpis osoby działającej w imieniu Agencji Celnej)                                                   (podpis mocodawcy ) 
(Date & signature of person representing Customs Agent)                                                                                         (signature of Principal) 
 

* Niepotrzebne skreślić 
Delete as appropriate 


