
Inport Sp. z o.o., ul. Brzeska 126, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 795 603 206, e-mail: biala@acinport.pl 

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

UPOWAŻNIENIE 

do działania w formie przedstawicielstwa: bezpośredniego / pośredniego* 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013  

z dn. 9.10.2013 ustanawiającego unijny kodeks celny, niniejszym upoważniam: 

INPORT SP. Z O.O. 

UL. BRZESKA 126, 21-500 BIAŁA PODLASKA 

REGON: 388868539 NIP: 5372658655 

 

do podejmowania na rzecz: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i siedziba firmy / osoby fizycznej udzielającej upoważnienia) 

wszelkich działań, czynności i formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym  

oraz do składania wniosków do organów celnych.  

Prawo do wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich 

agentów celnych zatrudnionych w firmie bez względu na rotacje kadrowe. 

Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie 

do art. 77 ustawy z dn. 19.03.2004 – Prawo celne. 

 

Niniejsze upoważnienie ma charakter*: 

STAŁY    TERMINOWY DO …………………..  JEDNORAZOWY 
          (uzupełnić datę) 

 

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

         

(data, pieczątka i podpis osoby                 (czytelny podpis upoważniającego) 

przyjmującej upoważnienie) 

* niepotrzebne skreślić



Inport Sp. z o.o., ul. Brzeska 126, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 795 603 206, e-mail: biala@acinport.pl 

Prosimy o podanie następujących informacji: 

 imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach odpraw celnych: 

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

 numer telefonu: 

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

 adres e-mail (do otrzymywania komunikatów z odpraw): 

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

 NIP firmy: 

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

 EORI firmy: 

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

 

 

Do niniejszego upoważnienia należy załączyć: 

1. potwierdzenie dokonania przelewu na poczet opłaty skarbowej w kwocie 17 PLN  

na rzecz: 

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,  

nr rachunku: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

2. w przypadku firmy zarejestrowanej w innym kraju kopię lub wydruk dokumentów 

założycielskich firmy, z których jednoznacznie wynika, iż osoba podpisująca upoważnienie jest 

uprawniona do reprezentowania firmy udzielającej niniejszego pełnomocnictwa. 

 

 

Mocodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie o ewentualnych zmianach  

w zarządzie spółki bądź w składzie osobowym wspólników lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej. 

 

 

 

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


