
................................................................................ 
(place,date, miejscowość/data) 

AUTORIZATION / UPOWAŻNIENIE
To act in the capacity of direct representationi 

Do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego 

Hereby I authorize the (Upoważniam): 
Cargo Express sp. z o.o. 

ul. Partyzancka 80/92, 95-200 Pabianice 
Acting as the customs agency, customs agency employs only registered customs agents. 

Prowadzącą działalność jako agencja celna, zatrudniająca osoby wpisane na listę agentów celnych. 
Statistic number: 470971580  Vat tax number: 731-100-50-61 

TELEFON: (+48) 327218452  E-MAIL: agencjacelna@e-cargo.pl 
to undertake, on behalf of (do podejmowania na rzecz): 

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

............…........................................................................................................................... 
(Name and domicile of Principal, nazwa i siedziba osoby lub firmy udzielającej upoważnienie) 

Statistic number REGON Tax identification number NIP 
EORI E-mail, phone 

The following actions related to the international goods turnover:  
Następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: 

1.research of the goods and taking samples before customs declaration 
(badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego), 
2. preparing all required documents and proceeding with the customs declaration
(przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego), 
3. To pay customs receivables and other fees (uiszczenia należności długu celnego oraz innych opłat),
4. To pick the goods after releasement (podejmowania towarów po zwolnieniu),
5. To hand in customs guarantee amount for customs receivables
(składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego), 
6. To claim (if necessary) the decisions of the customs clerks
(wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Organy Celne), 
7. Presenting and signing documents necessary for issuing EUR1, Certificates of Origin, transit documents and
confirming the EEC status of goods (przedkładania i podpisywania dokumentów niezbędnych do wystawienia 
świadectw Eur 1, świadectw pochodzenia, dokumentów tranzytowych oraz poświadczenia statusu towarów) 

Also I agree to extend this authorization if necessary on the third partiesii. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia 
This authorization is a* (niniejsze upoważnienie ma charakter): 

        Permanent (stały) 

        temporary, termination on date(terminowy, ważne do)…………………………………… 

        singular (jednorazowy)……………………………………. 
* please put a tick in the correct place (proszę zaznaczyć właściwe)

Written form is necessary to cancel this authorization. 
O cofnięciu upoważnienia, mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować agencję celną 

     ……………............................................................... 
 (signature of Principal in accordance with KRS) 

Confirmation of recept of Authorization (potwierdzam przyjęcie upoważnienia): 
.............................................................. 
(signature of person representing Customs Agent) 

i
Art. 5 Rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Ustawa Prawo Celne z 

dnia 19 marca 2004r. (Dz. U. 68 poz. 622). 
ii art. 77 Prawa Celnego
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