
 
 

Szanowni Państwo 
 

Przkazujemy druk upoważnienia wraz z załącznikiem do wypełnienia w celu umocowania 
naszej agencji celnej do działania w Państwa imieniu przed organami administracji celnej. 

 
Nasze agencje celne znajdują się w Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Świnoujściu, 
Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie, Małaszewiczach i Rzeszowie. Upoważniając jedną z 
naszych agencji celnych - możecie Państwo korzystać z naszych usług w każdej z w/w 
lokalizacji (dokonując uprzednio opłaty skarbowej na konto urzędu miasta Poznań). 

 

Do upoważnienia należy załączyć następujące dokumenty: 

 
• Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w zależności od formy prawnej 

prowadzonej działalnosci) 

• NIP 

• REGON 

• Umowa spółki cywilnej 
• Do dokonania zgłoszenia celnego niezbędny jest nr EORI, więcej informacji na 

temat uzyskania nr EORI znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.e-clo.pl 
 
 

NIP 
a) adres firmy na dokumencie NIP zgodny z pozostałymi dokumentami 
b) jeżeli nastąpiła zmiana adresu firmy należy dołączyć do upoważnienia zgłoszenie 

aktualizacyjne NIP5 i NIP2 (dokumenty składane w US potwierdzone pieczątką z 
dziennika podawczego) 

c) rozbieżność adresu jest dopuszczalna w przypadku kiedy firma jest prowadzona 
jednoosobowo i wykorzystuje w działalności dokument NIP właściciela firmy. W takim 
przypadku adres na NIP musi być zgodny z adresem zamieszkania właściciela firmy 

 
REGON 
a) adres zgodny z innymi dokumentami 
b) jeżeli jest konieczność zmian w dokumencie, to czynności są dokonywane przez Urząd 

Statystyczny 

 
Gdy Państwa podmiot działa na podstawie umowy spółki cywilnej 
upoważnienie musi być podpisane czytelnie przezwszystkich wspólników 

 
Opłata skarbowa 

 
Do upoważnienia prosimy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł 

 
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania: 

 
Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy 

 
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 

PKO Bank Polski S.A. 

 
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

 

 
W tytule wpłaty należy określić „opłata skarbowa dot. pełnomocnictwa” 

 
Jeżeli mają Państwo jakieś pytania w sprawie wypełnienia upoważnienia lub załączników prosimy   o kontakt. 



.................................................. dnia .............................. 
( miejscowość ) 

 
 
 

Upoważniam: 

UPOWAŻNIENIE 

do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego 
 

Schenker Sp.z o.o. 

ul. Żwirki i Wigury nr 18, 

02-092 Warszawa 
 

NIP PL 5270103824 REGON 010500539 
 

do podejmowania na rzecz: 
 

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

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

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

( nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia ) 

następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: 
 

1) badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego 

2) przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego 

3) uiszczania należności celnych przywozowych lub celnych wywozowych oraz innych opłat 

4) podejmowania towarów po ich zwolnieniu 

5) składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego 

6) wnoszenia odwołania i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne 

7) przedstawiania i do podpisywania dokumentów do wystawiania świadectw EUR1, 
świadectw pochodzenia 

8) udzielania dalszego upoważnienia zgodnie z art.77 ustawy Prawo Celne Dz.U. nr 68/2004 
 

Upoważnienie obejmuje swym zakresem uprawnienie do działania Schenker sp. z o.o. poprzez 
wszystkich agentów celnych zatrudnionych w Schenker Sp. z o.o. bez względu na rotacje kadrowe. 

 
Niniejsze upoważnienie macharakter:* 

� stały 

�  terminowy do dnia ............................... 

� jednorazowy 
 

*niepotrzebne skreślić  
........................................................................ 

(imię i nazwisko oraz podpis upoważniającego 
zgodnie z wpisem do KRS lub zaświadczeniem o 
w.d.e.d.g) 

 

 
Potwierdzenie przyjęciaupoważnienia: 

 

................................................................. 
data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej 



ZAŁĄCZNIK DO UPOWAŻNIENIA 

 
1. W przypadku ograniczenia upoważnienia  wyłącznie  do  wybranych  czynności  wynikających, 
bądź to z zakresu działania agencji celnej albo też z woli upoważniającego, należy wykreślić 
czynności, których nie obejmuje niniejsze upoważnienie. Odpowiednie wykreślenie należy 
zaparafować. 
2. O cofnięciu niniejszego upoważnienia mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić 
właściwe organy administracji celnej oraz Schenker Sp. z o.o.. W przeciwnym przypadku agencja 
celna będzie nadal skutecznie działać w imieniu i na rzecz mocodawcy. 
3. Mocodawca niniejszego upoważnienia oświadcza ponadto, że bierze na siebie odpowiedzialność za: 
a) rzetelność tłumaczenia faktury na język polski 
b) faktyczną zgodność towaru z dokumentami co do ilości, wagi, rodzaju i wartości 
c) dotrzymanie terminów ustanowionych w toku postępowania 
4. Mocodawca upoważnia Schenker Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
5. Mocodawca upoważnia wszystkich pracowników agencji celnej Schenker Sp. z o.o. do odbioru 
dokumentów celnych z Urzędu Celnego oraz odsyłania tych dokumentów pocztą listem poleconym. 
6. Do upowaŜnienia należy dołączyć poświadczone kopie dokumentów założycielskich firmy: 

• KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (dokument ten nie może być starszy niż 3 miesiące) 

• Zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON 

• Zaświadczenie o nadaniu numeru ewidencji podatkowej NIP 

 
Dane podmiotu dokonującego obrotu towarowego z zagranicą: 

 
1. Nr REGON.............................................................................................................................. 

2. Nr NIP .................................................................................................................................... 

3. Nr EORI…………………..……………………………………………………………….... 
4. Nazwa banku ......................................................................................................................... 

5. Nr konta................................................................................................................................... 

6. Nr telefonu oraz faxu............................................................................................................... 

7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe 

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

8. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za tłumaczenie faktur 

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

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

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

9. Adres e-mail…………………………………………………………………….................... 

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

(imię i nazwisko oraz podpis 
upoważniającego zgodnie z wpisem do KRS 

 lub    zaświadczeniem o w.d.e.d.g) 
 
UWAGA ! 

 

Do upoważnienia prosimy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto: 
 

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy 

 
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 

61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20 

PKO Bank Polski S.A. 

 
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

 
W tytule wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa dot. pełnomocnictwa” 

 
Upoważnienie oryginał (3 egzemplarze) prosimy przesłać na adres oddziału lub biura Schenker 
Sp. z o.o., które jako pierwsze będzie dokonywało odprawy celnej Państwa przesyłki. 


