.................................................., dnia / date .........................
(miejscowość / city, town)
UPOWAŻNIENIE /
POWER OF ATTORNEY
do działania w formie przedstawicielstwa 1. bezpośredniego, 2. pośredniego *
to act as 1. direct representative, 2. indirect representative
Upoważniam / We hereby authorise
LOCO–Ch Sp. z o.o.
02-469 WARSZAWA UL. BRATNIA 18
AGENCJA CELNA
05-600 GRÓJEC, Słomczyn 81

nr Regon 011936954, NIP: 522-10-87-137
ŚWIADECTWO AEO NR. PL AEOC 440000100033
do podejmowania na rzecz: / to undertake for and on behalf of:

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia /
name and seat of the authorising entity)
następujących czynności* / the following tasks * :

1. badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego /
examine the goods and take examples thereof prior to entering the same customs clearance;

2. przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego /
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prepare the required documents and enter the goods for customs clearance;
uiszczania należności celnych przywozowych i podatku od towarów przywożonych z zagranicy oraz
innych opłat / pay the customs duties and others fees;
podejmowania towarów po ich zwolnieniu /collect the goods after their release from the customs;
składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego i podatku /
provide a customs bond for the sum of customs debt;
wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne /
make appeals and other requests to be reviewed by customs authorities;
przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia deklaracji statystycznej Intrastat /
prepare the required documents and enter the goods for Intrastat declaration
rejestrowania i aktualizowania danych w Systemie Informacyjnym Służby Celnej (SISC)

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa Celnego. * /
Also, I hereby give my consent for this authority to be further assigned in conformity with art. 77 of the Customs
Law.*
Niezależnie od powyższego upoważniam Agencję do występowania w imieniu Mocodawcy przed:/
Notwithstanding the foregoing, this also authorized the Agency to act on behalf of the Principal before:
–
–
–

–

Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym
Granicznym Inspektorem Weterynarii / Border Veterinary Inspection
Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej art. Rolno Spożywczych
Agricultural and Food Quality Inspection
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa /
Main Inspectorate of Plant Health And Seed Inspection

W sprawach dotyczących w szczególności wszelkich czynności związanych z kontrolą dokonywaną przez te
organy w tym także do dokonania zgłoszenia i odbioru decyzji./ In cases in particular all activities related to
control by the authorities including the filing and acceptance of the decision.
Niniejszym upoważniam pracowników Agencji Celnej Loco-Ch Sp. z o.o. do składania, odbioru oraz
podpisywania świadectw pochodzenia / This also authorized the staff of the Customs Agency Loco-ch /

submission, acceptance and signing certificates of origin.
Pełnomocnictwo niniejsze należy traktować, jako wystawione na wszystkich pracowników agencji celnej bez
wzgledu na rotacje kadrowe. / The power of attorney, this should be treated as issued to all staff of the customs
agency regardless of the rotation of personnel.
Powyższe upoważnienie obejmuje prawo do udzielenia dalszego upoważnienia (substytucji).
This authorization includes the right to grant further authorization ( substitution).
Niniejsze upoważnienie ma charakter /
This Power of Attorney is hereby given:
- stały / for unlimited period of time*
- terminowy do dnia /interim till date................................. *
- jednorazowy / single*

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
I confirm the acceptance of the Authorisation:

………………………………………….
(Data i podpis agenta celnego działającego
w imieniu agencji celnej/
date and signature of customs agent on behalf
of Customs Agency)

……………………………………
(Pieczęć i podpis upoważniającego/
Stamp and signature of the company’s
authorized representative)

_________________________
* Niepotrzebne skreślić / cross out unnecessary
Do upoważnienia bezwzględnie należy dołączyć odpisy: dokumentu „REGON”, wyciągu z „KRS” lub
„Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej”, Zezwolenia – koncesji, jeśli działalność
gospodarcza objęta jest wymogiem jej uzyskania, decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego NIP.
The documents confirming register of the company in the national register should be attached to the Power of
Attorney.

