...................................dnia ............................
miejscowość /place/

data /date/

PEŁNOMOCNICTWO
(Power of Attorney)

do działania w formie przedstawicielstwa: 1.bezpośredniego 2. pośredniego*
(to act on behalf of our company as a 1. direct 2. indirect* representative)

Upoważniam Usługi Transportowe Daniel Nodżak

ul. Opalińskiego 11/16 37-700 Przemyśl, Regon: 650942546, NIP: 795-162-59-50
do podejmowania na rzecz:
(I hereby authorize Usługi Transportowe Daniel Nodżak, with the head office at ul. Opalińskiego
11/16 37-700 Przemyśl, Regon: 650942546, NIP: 795-162-59-50 to represent our company)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia /name and address of the authorizing party/
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:
(in the following activities related to our international commodity exchange):
a) badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
(cargo supervision before making customs entry)
b) przygotowania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,
(preparing necessary documents and making customs declaration),
c) uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat,
(settling customs import and export duties, as well as other charges having an effect equivalent to customs duties)
d) podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
(managing goods after the release of the goods)
e) składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,
(providing securities in order to ensure payment of a customs debt)
f) wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
(making appeals and other motions to the Customs Office)

-

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

Podstawa prawna: Art.5 Rozporządzenie Rady (EWG Nr 2913/92) ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny.
Legal basis: Art. 5 of the Council Resolution (EEC No. 2913/92) establishing Community Customs Code.
Oświadczam, że prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich
upoważnionych pracujących w Usługi Transportowe Daniel Nodżak, bez względu na rotacje kadrowe.
I hereby declare that this Power of Attorney includes all and any custom brokers employed by Usługi
Transportowe Daniel Nodżak, regardless of the personnel turnover.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego pełnomocnictwa stosownie do art.77 ustawy
Prawo Celne.
We also authorize Usługi Transportowe Daniel Nodżak to grant further power of attorney to other persons
following art.77 of Polish Customs Code
Niniejsze pełnomocnictwo ma charakter: (This power of attorney is):
-

stały (permanent)
terminowy do dnia (temporary and expires on) .................................

-

jednorazowy (single)
email ………………………………………………………………………………...
EORI …………………………………………………………………………………
................................................................................
Podpis upoważniającego
/authorizing person signature and stamp/
Potwierdzenie przyjęcia pełnomocnictwa:
/Confirmation of receipt of the power of attorney/

.....................................................................................................................
data i podpis upoważnionego działającego w imieniu firmy
* niepotrzebne skreślić /cross out the superfluous/
Uwaga: Przy składaniu niniejszego pełnomocnictwa należy uiścić stosowną opłatę skarbową
(Notice: Due fiscal charge must be settled at presentation of this power of attorney)

