……………..…………………………………..
(Miejscowość i data)
(Place & date)

UPOWAŻNIENIE
LETTER OF AUTHORIZATION
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego.
to act as a direct representation.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i siedziba osoby/firmy udzielającej upoważnienia)
(name and address of the person/company granting the authorization)
Upoważniam:
I hereby authorize:
Agencję Celną
Customs Agency
NEW WAVE INTERNATIONAL CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,
Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa
KRS: 0000504367

NIP / TAX ID: 5213669600

REGON: 147181855

do wszelkich czynności i formalności przewidzianych przepisami Unijnego Kodeksu Celnego na
podstawie art. 5, art.18, art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
z dnia 9 października 2013r., ustanawiającego Unijny Kodeks Celny oraz do składania wszelkich
wniosków do organów celnych. Rejestracji w PUESC, EORI, PDR, do uprawnień szczególnych:
rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji reprezentacji podmiotu.
to all actions and formalities according to the Union Customs Code on pursuant to Article 5, Article 18,
Article 19 of the European Parliament and the Council of Regulation (EU) No 952/2013 from October 9,
2013, that established the Union Customs Code, and to submit all applications to the customs
authorities. Also, to register with PUESC, EORI, PDR, for special rights: registration, update and
deactivation of entity representation.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa
celnego.*
At the same time I agree to grant further authorization pursuant to Article 77 of the Customs Law.*
Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów
celnych zatrudnionych w Agencji Celnej bez względu na rotacje kadrowe.
The right to perform the activities covered by this power of attorney belongs to all customs agents
employed in the Customs Agency, regardless of staff rotation.

New Wave International Cargo sp. z o.o Sp. kom. Adres: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa,
NIP 5213669600, KRS 0000504367, Tel. +48 22 266 84 63, e-mail: office@newwaveic.com

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:
This authorization is*:
stały
regular
terminowy do dnia:
temporary to date: ………………………………….
jednorazowy
single-time

…………………………………………………………………
(czytelny podpis upoważniającego)
(legible signature of person represented)

…..…………….……………………………………………
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:
Confirmation of authorization:
(data i podpis agenta celnego
działającego w imieniu agencji celnej)
(date and signature of the customs agent
acting on behalf of the customs agency)

niepotrzebne skreślić *
delete as appropriate *
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