
                    ............................................dnia............................. 

poz.w rejestrze:................................                       (miejscowość – (place)) 

(position in register) 

                 UPOWAŻNIENIE / (POWER OF ATTORNEY) 
 
do działania w formie przedstawicielstwa:1.pośredniego,bezpośredniego*(for Running Activity in Form of Indirect Agency) 

Upoważniamy Agencję Celną (We hereby grant the power of attorney to the customs agency):   

FU „ASKO” Agata Skop   ul. Wojska Polskiego 2a 39-300 Mielec 

REGON: 180158460 NIP: 817-176-40-62 EORI: PL817176406200000 

Oddział:  FU „ASKO” Agata Skop ul. Przemysłowa 15 37-500 Jarosław  

tel. 16 623-32-41 tel.kom. 531-388-437                                                                                               

e-mail: jaroslaw.asko@gmail.com, www.acasko.pl  
Do podejmowania na rzecz (to act in favour of) ........................................................................................................... 

 

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

 

                            NIP:..............................REGON:....................................EORI:..................................... 
   (nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia)  

na podstawie art.5,18,19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia                             

9 października 2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny oraz  art. 76 Ustawy Prawo Celne (Dz.U. Nr 68, 

poz.622) następujących czynności i formalności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą* 

(on the basis of Article 5,18,19 Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the 

Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code  as well as Art.76 of the „Customs Law” 

(Register of Legal Records „Dziennik Ustaw” No 68, Pos.622) and to carry out the following activities and 

functions relating to the turnover of commodities with foreign countries)* : 
- wszelkich-dotyczących procedur celnych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym (all activities concerning customs 

procedures set forth in the Customs Code of the Community); 

- czynności wynikających i związanych ze stosowaniem przepisów Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów polskiego 

Prawa celnego (deeds arising out of and relating to the application of the provisions of the Customs Code of the 

Community); 

- reprezentowania przed wszystkimi organami celnymi  (representative functions in all customs bodies); 

- składania wszelkiego rodzaju wniosków i odwołań do organów celnych lub podatkowych making various offers and 

appealing to customs and tax authorities);   

- całkowitej obsługi związanej z odprawą celną, 

- prowadzenie ewidencji związanych z obsługą gospodarczych procedur celnych (auditing relating to the servicing of customs 

procedures); 

- obsługi procedur uproszczonych w zakresie zgłoszeń celnych i prowadzenia rejestrów oraz ewidencji (servicing                        

of simplified procedures within customs applications as well as keeping a register and accounting); 

- udzielanie, składanie i odbieranie zabezpieczeń wynikających z długu celnego, uiszczanie należności celnych                              

i podatkowych (providing, issuing and receiving of different kinds of security arising out of customs debt, payment                     

of customs and tax arrears); 

- rejestrację Podmiotu w SISC,  aktualizację danych podmiotu, składania wniosków o nadanie numeru EORI, rejestrację, 

aktualizację, dezaktywację reprezentacji 

Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów pracujących w “ASKO”                

bez względu  na rotacje kadrowe. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy Prawo Celne* (We also give 

permission for granting further powers in accordance with Art. 77 of the „Customs Law”). 

 

Niniejsze upoważnienie ma charakter  (The present Power of Attorney is) :* 

-stały (permanent)                    -terminowy do dnia:                                 -,jednorazowy     

 

ZLECENIODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA LUB WYMAGANEGO POZWOLENIA 

 

OSOBA KONTAKTOWA:………………………..…….. TEL:……..….……., FAX:………….……, e-mail………..……….......... 

 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: 

(confirmation of accepting the Power of Attorney) 

 

..............................................................                                                ................................................................... 
(data i podpis agenta celnego działającego                                                  (czytelny podpis i pieczątka  upoważniającego) 

      w imieniu agencji celnej)                                                                          

*   Niepotrzebne skreślić.  

Uwaga ! Przy udzieleniu upoważnienia należy dołączyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł. 

Do upoważnienia należy dołączyć aktualne kserokopie dokumentów założycielskich firmy:  

NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 



 

 

 

 

 

 

 

 
-------------------------------------------------------- 
Pieczątka firmy 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

POUCZONY O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z ART.233 KODEKSU KARNEGO(art.233 § 1  
„kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym  
 na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”) 
 
 
Oświadczam, że eksportowane / importowane przeze mnie towary: 
 
 - nie są objęte wykazem produktów podwójnego zastosowania (Y901) 
 
 - nie są umieszczone w wykazie dóbr kultury (Y903) 
 
 - są inne, niż opisane w przepisach ”TR” związanych ze środkiem  
               (Y904),(Y906),(Y907),(Y908),(nie przeznaczone to tortur) 
 
 - są towarami innymi niż wymienione w przepisie dołączonym do niniejszego środka 
   (Y945),(Y946),(dot. towarów luksusowych, oprócz ilości o charakterze nie handlowym) 
 
 - są towarami wyłączonymi spod zakazu (Y920),(Y921),  
                 (kontrola wywozu zastrzeżonych towarów i technologii) 
 
 - produkty które nie podlegają przepisom rozp. WE nr 1013/2006 (Dz.U.L.190),(Y923), 
                 (kontrola wywozu odpadów) 
 
 - nie są objęte przepisami rozporządzenia (UE) nr 1332/2013 (Dz.U.L.335),(Y935),(dot. Dobra kultury,  

  przedmioty o znaczeniu archeologicznym, historycznym, religijnym, 
   o wyjątkowym znaczeniu naukowym, itp.) 
 
- nie są to urządzenia napełniane fabrycznie wodorofluorowęglowodorami (Y950) 
 
- nie są objęte przepisami rozporządzenia (WE) nr 834/2007 (produkty ekologiczne),(Y929) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       --------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                   Pieczątka i podpis osoby do tego upoważnionej  

  

 


