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

U P O W A Ż N I E N I E 
do działania w formie przedstawicielstwa: bezpośredniego 

Upoważniam: 
Ineksim spółka cywilna Agnieszka Pyra, Zbigniew Gorczyca 

ul. Powstańców Wlkp. 9/34 06-400 Ciechanów 
adres do korespondencji: ul. Gostkowska 74, 06-400 Ciechanów 

REGON 141055836 NIP 7582238268 
telefon / fax : 23 673 22 10 
e-mail: ineksim@ineksim.pl 

do podejmowania na rzecz : 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienie) 

EORI nr:               VAT UE:    REGON: 
adres e-mail:                                                               telefon: 
wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą 
określonych w: 
1. Unijnym Kodeksie Celnym, przyjętym w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) 
nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady,  
2. Rozporządzeniu delegowanym (RD) Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. 
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w 
odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu 
celnego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 343 z 29 grudnia 
2015r. 
3. Rozporządzeniu wykonawczym (RW) Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, 
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 343 z 29 grudnia 2015 r.  
4. ustawie Prawo celne 
5. rejestracji, aktualizacji danych podmiotu w systemach celnych – na platformie usług 
elektronicznych skarbowo-celnych 
6. złożenia wniosku i odbioru potwierdzenia złożenia zabezpieczenia należności celnych 
7. do dokonywania oraz składania deklaracji INTRASTAT w przywozie / wywozie 
 
Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do 
wszystkich agentów celnych pracujących w tej agencji celnej bez względu na rotacje 
kadrowe. 
Wyrażam zgodę na udzielenie substytucji w ramach pełnomocnictwa. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w upoważnieniu w 
celu niezbędnym do realizacji usług (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97r o Ochronie Danych 
Osobowych Dz. U. Dz.U. 2014 poz. 1182 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Niniejsze upoważnienie ma charakter: 
- stały 
 
 

........................................................................................... 
(czytelny podpis upoważniającego) 

 
 
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia: 
 
........................................................................................... 
(data i podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej) 
Numer nadany przez A.C.: ............................................................... 
 

 - niepotrzebne skreślić 


