
 ………………………………  
(miejscowość i data / place & date)  

 

UPOWAŻNIENIE 
DO DZIAŁANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA BEZPOŚREDNIEGO 

AUTHORIZATION 
TO ACT AS A DIRECT AGENCY 

 
Upoważniam / I authorize: 

 
POL-MARE Sp. z o.o. Sp.k.   81-336 Gdynia,  ul. Czechosłowacka 3 
REGON: 221831454,  NIP / VAT No.: PL5862281181 
z oddziałem / with the Division in:  
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 12, (budynek D) 
tel. +48 22 8680430, e-mail: waw@pol-mare.pl 

 

do podejmowania na rzecz / to undertake on behalf of:  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
(nazwa i siedziba firmy/ osoby udzielającej upoważnienia / name and address of company or person granting the authorization) 

 

Następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą / the 
following activities related to realization of foreign turnover of commodity: 
  

a) Badać towary i pobierać ich próbki przed dokonaniem zgłoszenia celnego  
cargo control and its sampling before making the customs declaration 

b) Przygotowywać niezbędne dokumenty i dokonywać zgłoszenia celnego  
preparation of necessary documents and making customs declaration 

c) Uiszczać należności celne oraz inne opłaty  
paying customs fees and other charges 

d) Podejmować towary po ich zwolnieniu  
take the goods up after their release 

e) Składać zabezpieczenie kwoty wynikającej z długu celnego  
submit deposits for securing the customs debt amounts 

f) Wnosić odwołania i inne wnioski podlegające rozpatrzeniu przez organy celne  
file appeals an other motions to be considered by customs authorities 

g) Występować przed organami podatkowymi z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego, na podstawie art.136, 
art.137§1a i art.137§2 Ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U.137 poz.926 z 1997r. z późniejszymi zmianami). 
appear before the tax authorities for VAT and excise duties, on the basis of art.136, art.137§1a and art.137§2 Act Tax 
Ordinance (Dz.U.137 item 926 of 1997. From amended). 

h) Dokonywać rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji danych w systemach informacyjnych SISC, związanych z 
dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą 
To register, update and deactivation of data in information systems SISC related to trade in goods with foreign 
countries 

 
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych 
zatrudnionych w agencji celnej bez względu na rotacje kadrowe.  
The right of performing actions encompassed by the present authorization is reserved for all customs agents employed in a 
customs agency, despite the employees' rotation 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Ustawy prawa Celnego (Dz.U. 
68/2004 poz.622).  
I also express my consent for granting further authorizations, as per art. 77 of the Customs Law Act (O. J. 68/2004, item 622) 
 
Niniejsze upoważnienie ma charakter / This authorization is:   
*ogólny / general:  

- stały / permanent 
- terminowy do dnia / temporary – until ……………….  
- jednorazowy / one-time 

……………………………………………………………..  
Czytelny podpis właściciela(i) lub osoby (osób)  

występujących w KRS, upoważnionych do reprezentowania firmy  
decipherable signature of owner(s) or persons mentioned in the NCR,  

Business Activity Register who are authorized to represent 
 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia / Confirmation of authorization acceptance:  
 
………………………………………………………………………….  
(data i podpis osoby działającej w imieniu Agencji Celnej / date and signature of the representative of Customs Agency)  
 
*niepotrzebne skreślić / strike out whichever does not apply 

mailto:waw@pol-mare.pl


Prosimy o podanie następujących informacji / Please supply the following data::  
 
NIP / VAT No. ………………..…………….…………………………………………………..…..……..…  
 
EORI No. ……………………………………………………………………………………………… 
 
Osoba kontaktowa / Contact Person….……………………..…………………………..…….…………  
 
Telefon / Phone……………………………………………………………………………….…..………  
 
Fax: .…………………………………………………………………………………………….………  
 

Adres e-mail / E-mail address:.………….………………………………..……………..…..……..… 


