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…………………………………………………… 
             (miejscowość i data)  

UPOWAŻNIENIE NR: PL _____/2019 
 
Do działania w formie przedstawicielstwa: bezpośredniego / pośredniego.  
 
Upoważniam agencję celną:  
 
PolBalt Sp. z o.o.  
ul. Octowa 3 lok. 3, 15-399 Białystok  
NIP: 5423238154 
REGON: 200859704  
 
do podejmowania na rzecz:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i siedziba osoby / firmy udzielającej upoważnienia) 
 
następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą:  
 
1) badania towarów i pobierania próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,  
2) przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego,  
3) uiszczania należności celnych przywozowych i wywozowych oraz innych opłat,  
4) podejmowania towarów po ich zwolnieniu, 
5) składania i podejmowania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego,  
6) wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,  
7) składanie wniosków o legalizację świadectw pochodzenia,  
8) odbieranie postanowień, decyzji, pozwoleń i innych dokumentów,  
9) reprezentowania w sprawach podatkowych w postępowaniu przed organami celnymi,  
10) rejestracji, aktualizacji firmy w systemie służby celnej SZPROT,  
11) wykonywania innych czynności przewidzianych przepisami Prawa celnego, Unijnego Kodeksu  
       Celnego włącznie z przepisami wykonawczymi i delegowanymi.  
 
Jednocześnie wyrażam(y) zgodę / nie wyrażam(y) zgody  
na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. –  
Prawo Celne (Dz. U. Nr 68 poz. 622 ze zmianami).  
Czynności objęte niniejszym upoważnieniem mają prawo wykonywać wszyscy agenci celni zatrudnieni w tej 
agencji celnej bez względu na rotacje kadrowe.  
Niniejsze upoważnienie ma charakter* :  
a) stały  
b) terminowy, do dnia: …………………………………… 
c) jednorazowy 
 
…………………………………………………….                                  ……………..………………………………………….. 
(czytelny podpis upoważniającego)                                           Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia  
                                                                                                         (data i podpis agenta celnego działającego     

       w imieniu PolBalt Sp. z o.o.) 
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Do upoważnienia należy dołączyć dokumenty firmy, z których jednoznacznie wynika iż osoba 

składająca podpis pod upoważnieniem jest do tego uprawniona:  
- w przypadku firm zarejestrowanych na terenie PL – kopię KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub wydruki z elektronicznych ewidencji KRS lub CEIDG ;  
- w przypadku firm zarejestrowanych poza obszarem Unii Europejskiej kopię lub wydruk z rejestru 
działalności gospodarczej właściwego dla kraju rejestracji firmy; 
- w przypadku firm zarejestrowanych w innych krajach UE kopię lub wydruk z rejestru działalności 
gospodarczej właściwego dla kraju rejestracji firmy.  
 
Potwierdzenie dokonania przelewu w kwocie 17 zł na konto nr.:  
Urząd Miasta Poznania  
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań  
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  
 
Mocodawca zobowiązuje się, w trybie natychmiastowym, powiadomić pisemnie agencję celną  
PolBalt Sp. z o.o. o ewentualnych zmianach w zarządzie spółki, w składzie osobowym wspólników lub w 
zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.   
 
Uprzejmie prosimy o wpisanie następujących informacji do kontaktu w sprawach celnych oraz płatności:  
a) imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach celnych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) numer telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
c) adres e-mail (do wysyłki komunikatów PZC, IE599 oraz wpisu do rejestru:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
d) imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach płatności:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e) numer telefonu: ……………………………………………………………………………………....................................................... 
f) adres e-mail: ………………………………………………………………………………………........................................................... 
g) numer NIP: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
h) numer EORI: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
W przypadku zmiany powyższych danych, mocodawca zobowiązany jest do ich bezzwłocznego uaktualnienia. 

 
Informacja uzupełniająca: 

− wszystkie dokumenty prosimy niezwłocznie przesłać drogą elektroniczną na nasz e-mail 

− w terminie 6-ciu dni przesłać oryginał upoważnienia na adres agencji celnej PolBalt sp. z o.o.  
(w przypadku nie dostarczenia oryginału upoważnienia w wyznaczonym terminie, żadne 
czynności związane z reprezentowaniem przed organami celnymi nie będą podejmowane) 

− upoważnienie powinno być podpisane czytelnie przez osobę, która zgodnie z załączonymi 
dokumentami założycielskimi jest uprawniona do reprezentowania firmy  
(w przeciwnym wypadku, nie zostanie ono przyjęte) 

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