
 
 

UPOW – PL (6) 

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

                   (miejscowość i data) 
 

PEŁNOMOCNICTWO  
do działania w formie przedstawicielstwa: * 

 

 BEZPOŚREDNIEGO            POŚREDNIEGO 
 

Na podstawie przepisów art. 18 i art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego Unijny Kodeks Celny i na podstawie przepisów 
art. 76, 77 i 79 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo Celne niniejszym, działając w imieniu Mocodawcy 
udzielam pełnomocnictwa Spółce: 

 
 
 
 

 

LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.  
ul. Łużycka 3c, 81-537 Gdynia 

Tel.: +48 58 355 73 00 
REGON: 381455449; VAT ID / NIP: PL9581695728; KRS: 0000902900; AEO:PLAEOF320000180106;  

 
do podejmowania na rzecz Mocodawcy: 
 
………………………………..……………………………………………………………….…………. 
 
………………………………..……………………………………………………………….…………. 

(nazwa, siedziba, EORI, NIP, REGON osoby udzielającej pełnomocnictwa) 
 
działań przed organami administracji celno – skarbowej celem spełnienia wszelkich czynności i formalności 
przewidzianych w ustawodawstwie celnym, podatkowym, związanych z dokonywaniem obrotu towarowego 
z państwami trzecimi oraz do rejestracji i aktualizacji danych mocodawcy w systemie PDR.  
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika także do reprezentacji Mocodawcy w sprawach 
podatkowych, wynikających z dokonywanych przez Pełnomocnika działań określonych w zdaniu 
poprzedzającym.  
Prawo do wykonywania działań objętych pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych 
pracujących w LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o., bez względu na rotacje kadrowe.  
Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie przez Pełnomocnika dalszego upoważnienia/pełnomocnictwa 
stosownie do art. 77 ustawy prawo celne.  
 
Niniejsze pełnomocnictwo ma charakter: *  

 stały 

 tymczasowy do dnia …………………… 

 jednorazowy 
 

* zaznaczyć właściwe 

 
 
………………………………………………...          
(data i podpis osoby działającej   
w imieniu LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o.)                         

 
 

…………………..…………………………………  
(pieczęć firmowa, czytelny podpis i stanowisko osoby 
lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy)  

  
                   



 
 

UPOW – PL (6) 

1. W przypadku ograniczenia pełnomocnictwa wyłącznie do wybranych czynności wynikających bądź to z zakresu 
działania LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. (dalej także jako: LANGOWSKI LOGISTICS) albo też z woli 
upoważnionego, należy określić czynności, których nie obejmuje niniejsze pełnomocnictwo.  

2. O cofnięciu niniejszego pełnomocnictwa Mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pełnomocnika oraz 
właściwe organy administracji celno - skarbowej. W przeciwnym przypadku LANGOWSKI LOGISTICS będzie nadal 
skutecznie działać w imieniu Mocodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.  

3. Złożenie niniejszego pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w organach celnych skutkuje obowiązkiem 
zapłaty opłaty skarbowej w kwocie wynikającej z obowiązujących przepisów. Każdorazowo Mocodawca zobowiązuje 
się uiścić należną opłatę skarbową. 

4. Mocodawca niniejszego pełnomocnictwa oświadcza ponadto, że bierze na siebie odpowiedzialność:  
a) za rzetelność tłumaczenia faktury na język polski, prawidłowość, kompletność i prawdziwość danych i 

dokumentów dostarczonych do odprawy celnej, 
b) za faktyczną zgodność towaru z dokumentami co do ilości, wagi, rodzaju i wartości,  
c) za dotrzymanie terminów ustanowionych w toku postępowania, 
d) dostarczenie przed odprawą celną posiadanej Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT). 

5. Mocodawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Agencji Celnej w formie pisemnej o wszelkich 
zmianach dotyczących Mocodawcy (np. zmiana adresu, firmy/nazwy) oraz o podjętych przez Mocodawcę lub podmiot 
trzeci działaniach wynikających z ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy prawo restrukturyzacyjne – 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia powstania zmian. 

6. W przypadku udzielenia zabezpieczenia należności celno-podatkowych, zabezpieczone płatności powinny być 
dokonywane na konto LANGOWSKI LOGISTICS na podstawie noty obciążeniowej niezwłocznie po jej otrzymaniu, 
nie później jednak niż w terminie wskazanym w otrzymanej nocie. W przypadku niedotrzymania terminu płatności 
Mocodawca zostanie obciążony ustawowymi odsetkami za zwłokę. 

7. Mocodawca zobowiązuję się również do uiszczenia wszelkich należności celno – podatkowych i innych opłat ciążących 
na towarze oraz do zwrotu wszelkich pozostałych kosztów, poniesionych przez LANGOWSKI LOGISTICS, na rzecz 
organów celno – skarbowych, w szczególności na podstawie decyzji, postanowień tychże organów, a wynikających z 
wykonanej przez LANGOWSKI LOGISTICS usługi. 

8. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do działania w formie przedstawicielstwa pośredniego, a w szczególności 
przy stosowaniu procedury uproszczonej w przywozie zgodnie z normami Unijnego Kodeksu Celnego: celem 
zabezpieczenia roszczeń LANGOWSKI LOGISTICS o zapłatę mogących powstać z przyczyn nieleżących po stronie 
LANGOWSKI LOGISTICS należności celno – podatkowych Mocodawca oświadcza, że zobowiązuje się należności te 
zapłacić na pierwsze wezwanie LANGOWSKI LOGISTICS. 

9. W przypadku konieczności przedstawienie towaru w celu przeprowadzenia rewizji celnej, pobierania próbek bądź 
przeprowadzenia badań i analiz Mocodawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz pełnomocnika poniesionych przez 
niego kosztów przedstawienia towarów (art. 189 UKC). 

10. W przypadku niedostarczenia w określonym terminie towarów lub dokumentów wymaganych do dokonania zgłoszenia 
celnego, Mocodawca zobowiązuję się do pokrycia kosztów opłat magazynowych, składowych, kosztów powrotnej 
wysyłki towaru oraz kar wynikających z art. 94 § 1 i § 2 kodeksu karno – skarbowego. 

11. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszego pełnomocnictwa pomiędzy Mocodawcą a Pełnomocnikiem 
rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. 

12. Mocodawca oświadcza, że: powierzone towary nie są uzbrojeniem ani  towarami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 509 ze zm.). 

13. LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, RODO) informuje, że jest Administratorem danych osobowych 
pozyskanych w związku z udzieleniem niniejszego pełnomocnictwa (danych Mocodawcy i osób działających w jego 
imieniu). Przetwarzanie danych osobowych stanowi niezbędny warunek realizacji zakresu czynności objętych 
niniejszym pełnomocnictwem. Pełna treść Klauzuli dostępna jest pod linkiem: 
https://www.langowski.eu/uploads/pliki/RODO.pdf 

14. Mocodawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z ww. Klauzulą informacyjną oraz wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych Mocodawcy oraz osób działających w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do realizacji 
udzielonego Spółce LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. pełnomocnictwa.  
 

Dane Podmiotu dokonującego obrotu towarowego z państwami trzecimi: 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za tłumaczenie faktur, numer telefonu/e- mail/fax/: 

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

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

…………………..…………………………………   
(pieczęć firmowa, czytelny podpis i stanowisko osoby  

lub osób upoważnionych do reprezentowania firmy)  


