
UPOWAŻNIENIE 

do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego. 

l. Upoważniam Agencję Spedycyjno-Celną 

„Amicus" B.M.R Dutczak sp.j. w Gdańsku, ul. 

Miałki Szlak 26, 80-717 Gdańsk, KRS numer 

0000344271, REGON. 220918578, NIP: 583-308-

94-69 do podejmowania na rzecz: 

………………………................................... 

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

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

następujących czynności związanych z 

dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: 

1. Badać towary i pobierać ich próbki przed 

dokonaniem zgłoszenia celnego. 

2. Przygotowywać niezbędne dokumenty i 

dokonywać zgłoszenia celnego. 

3. Uiszczać należności celne przywozowe lub 

celne wywozowe oraz inne opłaty. 

4. Podejmować towary po ich zwolnieniu. 

5.  Składać zabezpieczenie kwoty wynikającej z 

długu celnego. 

6. Wnosić odwołania i inne wnioski podlegające 

rozpatrzeniu przez organy celne. 

7. Odbierać wszelkiego rodzaju dokumenty i 

decyzje oraz kwoty podlegające zwrotowi przez 

organy celne. 

8. Oświadczać, podpisywać, składać wnioski o 

wystawienie świadectw pochodzenia towarów oraz 

podpisywać świadectwa pochodzenia towarów 

(EUR. l, FORM A itp.). 

9. Rejestrować, aktualizować, dezaktywować dane 

podmiotu w systemie celnym. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie 

dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa 

Celnego. 

Niniejsze upoważnienie ma charakter stały i 

funkcjonuje wyłącznie na podstawie regulacji art. 

18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 

2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny oraz 

art. 76, art. 77 Prawo Celne (Dz. U. Nr 68 poz. 

622) 

AUTHORIZATION 

for operation as the direct representative. 

l. I authorize Custom Agency "Amicus" B.M.R 

Dutczak sp.j. in Gdańsk, ul. Miałki Szlak 26, 80-

717 Gdańsk, KRS number 0000344271, REGON: 

220918578, NIP: 583-308-94-69 to taking up of 

actions in favor of: 

................…………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

connected with freight turn with foreign countries 

in favor of: 

1.  To examine commodities and to collect 

samples of them before custom application. 

2. To prepare necessary documents and to proceed 

with custom application. 

3. To pay import custom charges, or export 

custom charges and other charges. 

4. To collect commodities after their discharges. 

5. To provide insurance of the money amount 

from custom debt. 

6.  To contribute appeals and other conclusions to 

customs. 

7. To collect all documents, decisions and money 

returned from customs. 

8. To make statements, to sign, to apply for 

certificates of origin of commodity (EUR. l, 

FORM A, etc.). 

9. To register, update, deactivate the data 

company in the custom system. 

 

I agree for granting further authorization 

appropriately to art. 77 in Customs Law. 

 

This authorization is permanent and function only 

according to the regulate art. 18 Regulation of the 

European Parliament and of the Council (EU) No 

952/2013 of 9 October 2013. establishing the the 

Union Customs Code and art. 76, art. 77 Customs 

Law act (Dz. U. Nr 68 poz. 622) 

 

 

 

              ………………………………………. 
           podpis i pieczątka upoważniającego/  

Confirmation of receiving      stamp and signature of authorizer 

the authorization: 

 

………………………………… 

data i podpis agenta celnego/      ………………………………………………… 

date and signature of customs agent     stamp of the company 


