
 

       

  
 

                                                                            UPOWAŻNIENIE 
do działania w charakterze przedstawiciela bezpośredniego 

 
Upoważniam AGENCJE CELNĄ – JUST IN TIME LOGISTICS SP. Z O.O.  

z siedzibą przy ul.Broniewskiego 9 42-600 Tarnowskie Góry , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w              
Tarnowskich Górach; KRS 0000505993, REGON 243527093, NIP 954-274-93-83 i PL 9542749383 do            
podejmowania na rzecz : 

  
Nazwa.....................................................................................................................................(dalej „Klient” ) 
 
Siedziba............................................................................................................................................................ 
 
Regon...........................................NIP.............................................EORI………........................................... 
 
wszystkich formalności celnych dotyczących obrotu towarowego w zakresie przewidzianym normą          
ustawodawstwa celnego Polski i Unii Europejskiej w tym do składania, odbierania i podpisywania Świadectw              
Pochodzenia, Świadectw Przewozowych EUR.1 i A.TR oraz do rejestracji w systemach celnych i aktualizacji              
danych firmy, wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne. Prawo             
do wykonywania działań objętych upoważnieniem przynależy do wszystkich agentów celnych zatrudnionych           
przez „AGENCJE CELNĄ – JUST IN TIME LOGISTICS SP. Z O.O. ” bez względu na rotacje kadrowe.  
Klient zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich należności celno-podatkowych i innych opłat oraz do zwrotu              
wszelkich poniesionych przez przedstawiciela kosztów wynikających z wykonanych usług.  
 
Dane osób kontaktowych (imię, nazwisko, nr tel. z nr kierunkowym, fax, tel. komórkowy, e-mail) : 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
E-mail do wysyłania komunikatów w przypadku elektronicznych zgłoszeń celnych : 
 
1. importowych .......................................................................................................................... 
2. eksportowych……………………………………………………………………………...... 
 
W przypadku odwołania upoważnienia, zmiany adresu, nazwy Klienta zobowiązuje się do pisemnego            
powiadomienia o tym fakcie „AGENCJI CELNEJ – JUST IN TIME LOGISTICS SP. Z O.O. ” oraz aktualizacji                 
PDR. Niniejsze upoważnienie ma charakter :* 
 
□ Stały (upoważnienie bezterminowe) 
□ Terminowy do dnia …………………………………… 
□ jednorazowy do przesyłki .... ......................................... 
 
 
 

.....................................................................  
.................................................................... 
       potwierdzenie przyjęcia upoważnienia                                   (czytelny podpis upoważniającego zgodnie 
              (data i podpis agenta celnego)                                                ze sposobem reprezentacji Klienta)  
 
   
         wstawić X w jedną z kratek. Zalecamy zaznaczenie „Stały (upoważnienie bezterminowe)” 



 
Udostępnione powyżej dane są administrowane przez: 

 
AGENCJE CELNĄ – JUST IN TIME LOGISTICS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Broniewskiego 9, 42-600                 
Tarnowskie Góry , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach zgodnie z ustawą z dnia 29                
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie                     
niezbędnym do realizacji upoważnienia. Zgodnie z ww. ustawą każdy ma prawo wglądu do swoich danych               
oraz możliwość ich poprawiania. 
 
 
Do upoważnienia proszę dołączyć: 
 

● opłata skarbowa do Urzędu Miasta w Poznaniu w wysokości 17 PLN  
nr konta: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 
Tytułem: Opłata za pełnomocnictwo 
 

● dokument rejestracyjny firmy ( KRS, Wpis do działalności gospodarczej ) – zależnie od formy              
działalności firmy,  

● ZAŚWIADCZENIE o numerze identyfikacyjnym REGON,  
● POTWIERDZENIE zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,  
● DECYZJA w sprawie nadania NIP – unijny – z „ PL „,  
● dokument o prowadzeniu rachunku bankowego – z nowym, 26 – liczbowym numerem konta,  

 
Upoważnienie musi być podpisane w sposób czytelny, pełnym imieniem i nazwiskiem przez osobę             
upoważnioną do reprezentowania podmiotu lub wszystkie osoby wymienione w dokumentach założycielskich           
firmy zgodnie z wpisem w dokumentach KRS, z podaniem stanowiska, np. dyrektor, prezes, właściciel,              
pełnomocnik, prokurent . 
 
Upoważniający jest zobowiązany przekazać Agencji Celnej wszelkie niezbędne informacje (dokumenty:          
atesty, pozwolenia, oświadczenia, tłumaczenia) związane z dokonanym obrotem gospodarczym, które są           
wymagane przez organ celny, a które są niezbędne do dokonania prawidłowego zgłoszenia celnego.  
 
Prosimy o przesłanie upoważnienia w dwóch oryginałach jeżeli będą Państwo chcieli otrzymać zwrotnie             
jeden dokument dla siebie. 
 
Upoważnienie proszę przesłać na adres: 

 
Just In Time Logistics Sp. z o.o.  

 
Pan Tomasz Staszewski  

 
ul. Ziemięcicka 20  
42-677 Szałsza 
 
kontakt: +48 539373824 
ac@jit-logistics.pl 
 
 
 
................................................................................  
( miejscowość i data )  
 
 
 
..............................................................  
( pieczęć firmowa )  
 
 
 


