
OMEGAir CARGO SP. Z O.O. 
Glewice 1C, 

72-100 Goleniów, Polska 
T +48 91 500 00 50
F +48 91 500 00 51 
www.ocg.com 

Szczecin SZZ 
Port Lotniczy Szczecin 
Glewice 1C, 
72-100 Goleniów
T +48 91 500 00 50
E  szz@ocg.com 

Poznań POZ 
Port Lotniczy Poznań 
ul. Bukowska 285, 
61-189 Poznań
T +48 61 415 80 81
E  poz@ocg.com

Gdynia GDY 
Port Morski Gdynia 
ul. Szkolna 10, 
81-363 Gdynia
T +48 58 781 95 55
E  gdy@ocg.com 

Warszawa WAW 
Port Lotniczy Warszawa 
ul. Wirażowa 35, 
02-158 Warszawa
T +48 22 757 45 55
E  waw@ocg.com 

.................................................. 
miejscowość i data / place and date 

UPOWAŻNIENIE 
POWER OF ATTORNEY 

Do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego. 
To act on behalf of our company as direct representative. 

Upoważniam Agencję Celną 
This power of attorney gives full authority to customs agency 

OMEGAir CARGO Sp. z o. o.  
ul. Glewice 1C, 72 – 100 Goleniów 

tel. 091 481 76 99 , faks 091 481 76 77 
do podejmowania na rzecz 
to act on behalf of 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
Identification No …………………………. VAT Reg ……………………… EORI no …………...…………...…. 

 (nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia / the name and address of the company) 

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą 
( in the following activities connected with our commodity exchange with Poland) 

1. Badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego 
( cargo supervision before making customs entry) 

2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego 
( preparing necessary documents and making customs entry) 

3. Uiszczania należności celnych przywozowych lub wywozowych oraz innych opłat 
( payment of incoming and outgoing customs duties and other charges) 

4. Składanie i zabezpieczanie kwoty wynikającej z długu celnego
( payment of security for customs debt) 

5. Wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
( submission of appeals and other applications to customs authorities) 

6. Występowanie przed organami celnymi w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów
( represent company in front of customs authorities in respect of VAT and excise tax in importation of goods) 

7. Wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia. (I give consent for giving authorization according)

Niniejsze upoważnienie ma charakter: 
This Authorization is: 

…………………………………………… 
       Podpis upoważniającego / signature and stamp of Principal 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia / Confirmation of receipt of Authorization 
……………………………………………………. 

data i podpis Agenta Celnego / Date & Signature of person representing Customs Agency 

- stały/permanent - terminowy do dnia/temporary to the day:…………..              - jednorazowy/one-time

Łódź LCJ 
Port Lotniczy Łódź 
ul. Gen. Maczka 35, 
94-328 Łódź
T +48 42 700 00 80 
E  lcj@ocg.com
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