
UPOWAŻNIENIE
 

do działania w formie przedstawicielstwa 
to act as a representative:

 

upoważniam

REGON:

 

do podejmowania na rzecz: 

to undertake for: 

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

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

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

Reprezentowania przed organami celnymi we wszelkich czynnościach i formalnościach przewidzianych przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny, ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne oraz do składania wszelkich wniosków do organów celnych

To represent before customs authorities in all activities and formalities provided  by the REGULATION (EU) No 952/2013 OF 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code, the Act of 

19 March 2004 Customs Law and to submit all applications to cus

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa celnego*
I agree to provide further authorization pursuant to Art. 77 of the Customs Act *

 

Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do ws

zatrudnionych w firmie  bez względu na rotacje kadrowe
The right to exercise the activities covered by the authorization belongs to all customs agents employe

regardless of rotation of staff. 

 

Niniejsze upoważnienie ma charakter
stały /permanent 

terminowy do dnia/with a fixed time to the day

jednorazowy/ single 

                                                                                       

……………………………………………….. 
Confirmation of accepting authorization: 

(date and signature ) 

                                                           
*
 niepotrzebne skreślić 

 
………………………………………

(Miejscowość i data

UPOWAŻNIENIE/ AUTHORIZATION 

do działania w formie przedstawicielstwa :           bezpośredniego   /      pośredniego
to act as a representative:  direct / indirect  * 

upoważniam firmę/ I authorize the company:   

PROSTE CŁO KAROL PRZEŹDZIECKI 

UL. OCTOWA 8/8, 15-399 BIAŁYSTOK 

REGON: 200713700 NIP: 8471460283 

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

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

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

Reprezentowania przed organami celnymi we wszelkich czynnościach i formalnościach przewidzianych przepisami 

a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny, ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne oraz do składania wszelkich wniosków do organów celnych

es in all activities and formalities provided  by the REGULATION (EU) No 952/2013 OF 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code, the Act of 

19 March 2004 Customs Law and to submit all applications to customs. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa celnego*
I agree to provide further authorization pursuant to Art. 77 of the Customs Act * 

Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych 

zatrudnionych w firmie  bez względu na rotacje kadrowe 
The right to exercise the activities covered by the authorization belongs to all customs agents employe

ie ma charakter/ This authorization is*: 

with a fixed time to the day………………………  

                                                                                                 …………………………………………
(company stamp and legible signature persons or 

persons duly authorized to authorizing representation

 

                   

……………………………………… 
(Miejscowość i data/ Place and date) 

pośredniego * 

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

………………………………………………

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

Reprezentowania przed organami celnymi we wszelkich czynnościach i formalnościach przewidzianych przepisami 

a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny 

kodeks celny, ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne oraz do składania wszelkich wniosków do organów celnych.  
es in all activities and formalities provided  by the REGULATION (EU) No 952/2013 OF 

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code, the Act of 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego upoważnienia stosownie do art. 77 Prawa celnego* 

zystkich agentów celnych 

The right to exercise the activities covered by the authorization belongs to all customs agents employed in the company  

………………………………………… 
y stamp and legible signature persons or 

persons duly authorized to authorizing representation) 



Do upoważnienia należy załączyć

1. Potwierdzenie dokonania p
the amount of 17 PLN account

Urząd Miasta Poznania
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 

2. W przypadku firm zarejestrowanych na terenie inn

należy dołączyć dokumenty firmy z których jednoznacznie wynika iż osoba składająca podpis 

pod upoważnieniem jest 

kopia lub wydruk z rejestru działalności gos

In the case of companies registered in an EU country other than Poland, the authorization 

should be accompanied by company documents that clearly show that the person signing the 

authorization is duly autho

the business register appropriate for the country of registration of the company.

o  Banque carrefour des Entreprises, BCE

o Търговския регистър и регистър на юридическите лиц

o Veřejný re

o CVR-udskrifter

o Handelsregister

o Äriregister

o Register of Companies

o Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI

o Registros Mercantiles

o Registres du commerce et des sociétés, RCS

o Sudski registar

o Registro del

o μητρώο επιχειρήσεων/ Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

o Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

o Lietuvos juridinių asmenų registras

o Registre de Commerce et des Sociétés

o Cégjegyzék/ Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendsze

o Registry of Companies

o Zakelijk register

o Firmenbuch

o Registo de empresas

o Oficiul Na

o Poslovni register

o Obchodný register

o Kaupparekisteri 

o Näringslivsregistret 

o Business register

 

 
Do upoważnienia należy załączyć/ To the authorization must be attached

ierdzenie dokonania przelewu w kwocie 17 zł na konto / Confirmation of the transfer in 
the amount of 17 PLN account: 

Urząd Miasta Poznania Plac Kolegiacki 17, 61
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763  

W przypadku firm zarejestrowanych na terenie innego niż Polska kraju UE d

należy dołączyć dokumenty firmy z których jednoznacznie wynika iż osoba składająca podpis 

pod upoważnieniem jest należycie umocowana do reprezentowania upoważniającego 

kopia lub wydruk z rejestru działalności gospodarczej właściwego dla kraju rejestracji firmy.

In the case of companies registered in an EU country other than Poland, the authorization 

should be accompanied by company documents that clearly show that the person signing the 

authorization is duly authorized to represent the authorizing person, e.g. a copy or printout of 

the business register appropriate for the country of registration of the company.

Banque carrefour des Entreprises, BCE 

Търговския регистър и регистър на юридическите лиц

Veřejný rejstřík podle subjektů (Ministerstvo spravedlnosti)

udskrifter 

Handelsregister 

Äriregister 

Register of Companies 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI 

Registros Mercantiles 

Registres du commerce et des sociétés, RCS 

Sudski registar 

Registro delle Imprese 

μητρώο επιχειρήσεων/ Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 

Lietuvos juridinių asmenų registras 

Registre de Commerce et des Sociétés 

Cégjegyzék/ Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendsze

Registry of Companies 

Zakelijk register 

Firmenbuch 

Registo de empresas 

Oficiul Național al Registrului Comerțului 

Poslovni register 

Obchodný register 

Kaupparekisteri  

Näringslivsregistret  

usiness register 

To the authorization must be attached: 

Confirmation of the transfer in 

Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 

ego niż Polska kraju UE do upoważnienia 

należy dołączyć dokumenty firmy z których jednoznacznie wynika iż osoba składająca podpis 

do reprezentowania upoważniającego np. 

podarczej właściwego dla kraju rejestracji firmy. 

In the case of companies registered in an EU country other than Poland, the authorization 

should be accompanied by company documents that clearly show that the person signing the 

rized to represent the authorizing person, e.g. a copy or printout of 

the business register appropriate for the country of registration of the company. 

Търговския регистър и регистър на юридическите лицa 

jstřík podle subjektů (Ministerstvo spravedlnosti) 

μητρώο επιχειρήσεων/ Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

Cégjegyzék/ Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszert 



 
Mocodawca zobowiązuje się, w try
zmianach w zarządzie spółki tudzież w składzie osobowym wspólników lub w zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej.
The principal undertakes to immediately notify in writing about 
management board or the composition of the partners or in the certificate of entry in the business 
register. 

Uprzejmie prosimy o wpisanie następujących informacji
information: 

a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach odpraw celnych
person in customs matters......................................

oraz numer telefonu/faxu/ and telephone / fax number

e-mail (również do wysyłania komunikatów
komunikatów)..............................................................................................

b) Numer NIP-u firmy/ Company tax identific

d) Numer EORI/ EORI number …............................................................................

 

     Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną
electronically † 

 
1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 

w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 

udostępniania organowi podatkowemu lub or

wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej 

przez firmę Proste Cło Karol Przeździecki

Finance of 17 December 2010 on sending invoices in electronic form, rules for their storage and the 

procedure for making them available to the tax authority or fiscal control authority (Journal of Laws 

2010 No. 249 item 1661), I agree to send invoices

in electronic form by Prosté Cło Karol Przeździecki

 

 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia 

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne 

faktur drogą elektroniczną. / I undertake to accept the invoices referred to in point 1 of this statement 

in paper form, if technical or formal obstacles prevent the invoices being sent electronically.

 

 

3. Proszę o przesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e

by e-mail to the e-mail address below.

 

                                                           
†
 Koszt wysyłki faktur pocztą tradycyjną wynosi 5 PLN za każdą przesyłkę 

 

 

Mocodawca zobowiązuje się, w trybie natychmiastowym, powiadomić pisemnie o ewentualnych 
zmianach w zarządzie spółki tudzież w składzie osobowym wspólników lub w zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej. 
The principal undertakes to immediately notify in writing about any changes to the company's 
management board or the composition of the partners or in the certificate of entry in the business 

Uprzejmie prosimy o wpisanie następujących informacji/ We kindly ask you to enter the following 

nazwisko osoby kontaktowej w sprawach odpraw celnych/ Name and surname of the contact 
.............................................................................................................

and telephone / fax number .................................................................

ież do wysyłania komunikatów)/ e-mail (również do wysyłania 
komunikatów)..................................................................................................................................

Company tax identification number. : …................................................................

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

Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną/ I agree to receive invoices 

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 

w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 

udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) 

wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej 

przez firmę Proste Cło Karol Przeździecki / Acting on the basis of the Regulation of the Ministe

Finance of 17 December 2010 on sending invoices in electronic form, rules for their storage and the 

procedure for making them available to the tax authority or fiscal control authority (Journal of Laws 

2010 No. 249 item 1661), I agree to send invoices, duplicates of these invoices and their corrections, 

in electronic form by Prosté Cło Karol Przeździecki 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia 

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie 

I undertake to accept the invoices referred to in point 1 of this statement 

in paper form, if technical or formal obstacles prevent the invoices being sent electronically.

rzesyłanie faktur drogą mailową na podany poniżej adres e-mail./ Please send invoices 

mail address below. 

                   
Koszt wysyłki faktur pocztą tradycyjną wynosi 5 PLN za każdą przesyłkę  

bie natychmiastowym, powiadomić pisemnie o ewentualnych 
zmianach w zarządzie spółki tudzież w składzie osobowym wspólników lub w zaświadczeniu o wpisie 

any changes to the company's 
management board or the composition of the partners or in the certificate of entry in the business 

We kindly ask you to enter the following 

Name and surname of the contact 
................................................... 

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

mail (również do wysyłania 
.................................... 

: …................................................................ 

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

ee to receive invoices 

1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010  

w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 

ganowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) 

wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej 

Acting on the basis of the Regulation of the Minister of 

Finance of 17 December 2010 on sending invoices in electronic form, rules for their storage and the 

procedure for making them available to the tax authority or fiscal control authority (Journal of Laws 

, duplicates of these invoices and their corrections, 

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia  

lub formalne uniemożliwiają przesłanie 

I undertake to accept the invoices referred to in point 1 of this statement 

in paper form, if technical or formal obstacles prevent the invoices being sent electronically. 

Please send invoices 



e-mail: ….....................................................

 

4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powia

change my email address, I undertake to give written notification of the new address.

 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, 

w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wy

drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 

akceptacji./ I declare that I am aware that this statement may be withdrawn, as a result of which the 

invoice issuer loses the right to issue and send invoices to the recipient by electronic means from the 

day following the receipt of the notification of withdrawal of acceptance.

 

czytelny podpis upoważniającego

 

Informacja Dodatkowa

Wypełnione upoważnienie należy
authorization should be sent to prosteclo@prosteclo.pl.

Oryginał Upoważnienia proszę przesłać na
 

PROSTE CŁO KAROL PRZEŹDZIECKI 

UL. OCTOWA 8/8  

15-399 BIAŁYSTOK  

 
mail: …..................................................... 

mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

change my email address, I undertake to give written notification of the new address.

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, 

w następstwie czego  wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy 

drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 

I declare that I am aware that this statement may be withdrawn, as a result of which the 

the right to issue and send invoices to the recipient by electronic means from the 

day following the receipt of the notification of withdrawal of acceptance. 

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

czytelny podpis upoważniającego/ legible signature of the authorizing

Informacja Dodatkowa/ Additional information 

należy wysłać na adres prosteclo@prosteclo.pl. / 
authorization should be sent to prosteclo@prosteclo.pl. 

przesłać na adres: / Please send the original Authorization to:

 

domienia o nowym adresie./ If I 

change my email address, I undertake to give written notification of the new address. 

5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane,  

stawiania i przesyłania faktur do odbiorcy 

drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu 

I declare that I am aware that this statement may be withdrawn, as a result of which the 

the right to issue and send invoices to the recipient by electronic means from the 

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

re of the authorizing person 

adres prosteclo@prosteclo.pl. / A completed 

Please send the original Authorization to: 


