
 
 
 
 
                                                                                                    ….............., dated…...............                                              

Reg. no._________. 
 

          LETTER OF AUTHORIZATION (Upoważnienie) 

 

to act in the scope of agency (do działania w formie przedstawicielstwa): 

 

 1.direct (bezpośredniego) 2.indirect (pośredniego)* 
  

I authorize Customs Agency (upoważniam Agencję Celną): 

„SUKCES” SP. Z.O.O. 
CHEMICZNA 5 C, 22-100 CHEŁM. 
NIP: 5631941832 , Regon:110188866 
                     

To undertake on behalf of (do podejmowania na rzecz): 

 
…........................................................................................ 
…........................................................................................ 
NIP (tax identification numer)......................................REGON………………………………………EORI...................................... 
telephone...........................................email.................................. 

Company’s full name and adress (pełna nazwa firmy i adres) 
                

 the following actions and formalities related to international trade of goods*(następujących czynności i 

formalności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą): 
 
- all necessary actions related to customs and taxes (wszelkich czynności w zakresie celnym i podatkowym), 
-  represent before all customs bodies (reprezentowania przed wszystkimi organami celnymi), 
-  file all necessary applications and appeals to customs and tax bodies (składania wszelkiego rodzaju wniosków i 

odwołań do organów celnych lub podatkowych), 
- perform comprehensive service related to customs clearance (całkowitej obsługi związanej z odprawą celną),  
- handle customs declaration simplified procedures (obsługi procedur uproszczonych w zakresie zgłoszeń celnych),  
- handle service of customs declarations for goods under CAP (common agricultural policy obsługa zgłoszeń celnych dla 

towarów podlegających WPR), 
- collect ICDG (Intra-community delivery of goods)and other documents and applications from Customs by the 

employees of the Customs Agency (odbioru  przez pracowników Agencji Celnej WDT oraz innych dokumentów i 
wniosków z urzędu celnego), 

- register, update and represent in PUESC system (rejestracji, aktualizacji i reprezentacji w systemie PUESC), 
- submit and collect certificates of origin and EUR 1 (składania i odbioru świadectw pochodzenia i EUR 1), 
- provide securities (składania zabezpieczeń). 

 

In accordance with article 18 of the Community Customs Code (na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego art.18.) 

 

Right to perform actions included herein belongs to all the agents who work at that agency regardless of 
personnel rotations. (Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów 

celnych pracujących w tej agencji bez względu na rotacje kadrowe.) 
 

This letter of authorization is general* (Niniejsze upoważnienie ma charakter ogólny*) 

- permanent (stały),  

- one-off (jednorazowy), 

- temporary till (terminowy do dnia) ........... 

 

Furthermore, I give express my consent to grant further authorization, applicable to article 77 of the Customs 
Law Act. (Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy Prawo Celne.) 

 

We operate under article 33, letter a VAT – YES/NO*(Korzystamy z procedury dopuszczenia do obrotu w oparciu o 

art.33a VAT -  TAK  /  NIE *) 
 
 
 

...............................................                                       ..................................................... 
I confirm the receipt of the authorization                         Signature of the eligible person/persons /  
(potwierdzenie przyjęcia upoważnienia)                      according to National Court Register  
                                                                                                      or the Letter of authorization 
      (podpis osoby / osób  upoważniających wg KRS lub Zaświadczenia) 


