………………………………….., ………………….
(miejscowość)
(data)

………………………………….., ………………….
(place)
(date)

Upoważnienie

Authorisation

Udzielam niniejszym upoważnienia PKS INTERNATIONAL
CARGO S.A., ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73 45-512
Opole
/
agentom
celnym
z
Agencji
Celnej
………………………………….. z siedzibą w …………………………………..
do reprezentowania firmy ………………………………….. przed
organami Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzającymi
weterynaryjną kontrolę graniczną do wykonywania
wszystkich czynności
- zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 136/2004
z dnia 22.01.2004 ustanawiającym procedurę kontroli
weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli
granicznej dotyczącej produktów przewożonych z
państw trzecich - w przypadku kontroli produktów /
- zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 282/2004
z dnia 18.02.2004 wprowadzającym dokument
zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących
zwierząt wwożonych do wspólnoty pochodzących z
krajów trzecich - w stosunku do zwierząt
Upoważnienie ma charakter:
- jednorazowy (do przesyłki …………………………………..
przewożonej środkiem transportu na podstawie
świadectwa weterynaryjnego: …………………………………..)
- czasowe (do dnia /w terminie …… tyg./ …… m-cy od dnia
wystawienia)
- bezterminowy
Upoważnienie ma charakter bezpośredni / pośredni*.

I hereby authorise PKS INTERNATIONAL CARGO S.A., ul.
Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 73 45-512 Opole / customs
agents from the Customs Agency …………………………………..
with its registered office in ………………………………….. to
represent the company ………………………………….. before the
Veterinary Inspection authorities conducting veterinary
border controls, to carry out any and all activities
– in accordance with Commission Regulation (EC) No
136/2004 of 22 January 2004 laying down procedures
for veterinary checks at Community border inspection
posts on products imported from third countries – for
the control of products /
– in accordance with Commission Regulation (EC) No
282/2004 of 18 February 2004 introducing a
document for the declaration of, and veterinary
checks on, animals from third countries entering the
Community – for the control of animals
The authorization is issued:
– for a single use (for the purpose of the consignment
………………………………….. delivered by the means of
transport, pursuant to the animal health certificate:
…………………………………..)
– for a definite period (until / for the period of ……
weeks/ …… months from the issue)
– for an indefinite period
The representation established under this authorisation is
direct / indirect *.

* Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12.10.1992
ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Celny: bezpośredni tzn. przedstawiciel
działa w imieniu i na rzecz innej osoby (otrzymuje decyzje, ale nie uznajemy
go za stroną postępowania) pośredni - tzn. przedstawiciel działa we własnym
imieniu, lecz na rzecz innej osoby (uznajemy go za dodatkową stroną
postępowania, która bierze udział w postępowaniu niezależnie od osoby na
rzecz której działa)
Do upoważnienia należy dołączyć aktualne zaświadczenie z ewidencji
działalności gospodarczej bądź odpis z KRS mocodawcy celem wykazania
właściwego umocowania do udzielenia pełnomocnictwa.
Stosownie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 (Dz.
U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.) pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w
wysokości 17 zł uiszczonej gotówką w kasie lub na rachunek bankowy
właściwego organu podatkowego.

* Pursuant to Article 5 of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October
1992 establishing the Community Customs Code: the representation may be:
direct, in which case the representative shall act in the name of and on
behalf of another person (a representative receives a decision, but is not a
party to the proceedings), or indirect, in which case the representative shall
act in his own name but on behalf of another person (is deemed to be an
additional participant to the proceedings, notwithstanding the person
represented).
The authorization must be accompanied by a valid certificate from the
business register or an extract from the National Court Register of the
principal, in order to demonstrate their capacity to grant this authorisation.
Pursuant to the provisions of the Stamp Duty Act of 16.11.2006 (Journal of
Laws No. 225, Item 1635, of 2006), an authorization shall be subject to a
stamp duty in the amount of PLN 17, payable in cash at the cash desk or to
the bank account of the competent tax authority.

