
                                                                                                                            

  ………………………………………
(Miejscowość i data  )

UPOWAŻNIENIE
 
do działania w formie przedstawicielstwa 1.bezpośredniego, 2.pośredniego *

upoważniam: Agencję Celną „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna, 
ul. Octowa 26, 15-399 Białystok

 REGON: 052118764 NIP: 542-27-49-941

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

(nazwa i siedziba firmy / osoby udzielającej upoważnienia)

przed organami celnymi we wszystkich sprawach przewidzianych przepisami celnymi

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

Prawo do wykonywania działań objętych tym pełnomocnictwem przynależy do wszystkich agentów celnych 
zatrudnionych w Agencji Celnej TERMINUS Spółka Jawna bez względu na rotacje kadrowe

Niniejsze upoważnienie ma charakter*:

stały
terminowy do dnia………………………
jednorazowy

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

………………………………………………..
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia:

(data i podpis agenta celnego działającego w imieniu agencji celnej)

niepotrzebne skreślić *

            Agencja Celna TERMINUS  E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
                                                    ul. Octowa 26, 15-399  Białystok

                                                   Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
                                                tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214



                                                                                                                            

Do upoważnienia należy dołączyć dokumenty firmy ti.:

➢ kopia zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego REGON,
➢ kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
➢ kopie KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
➢ kopia umowy spółki cywilnej lub jej fragment dotyczący sposobu i osób uprawnionych do

reprezentowania spółki,
➢ potwierdzenie dokonania przelewu w kwocie 17 zł na konto 

Urząd Miasta Poznania  Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763 

➢ inne dokumenty określone w pkt 1-4 (ieżeli są wymagane, np. statut uczelni, instytutu),

I. Z  dniem 2 listopada  2009 wszedł  w życie  obowiązek  stosowania  numeru EORI  we
wszystkich  transakcjach  i  czynnościach  celnych  na  obszarze  Wspólnoty.  Numer  ten
muszą mieć nadane podmioty krajowe i  zagraniczne uczestniczące w transakcjach i
czynnościach  celnych  na  obszarze  Wspólnoty.  Jak  otrzymać  numer  EORI:  Poprzez
złożenie lub przesłanie poczta wniosku rejestracyjnego PG-K (podmioty krajowe), PG-Z
(podmioty  zagraniczne)w  urzędach  i  oddziałach  celnych  na  terenie  całego  kraju.
Zarejestrować się trzeba przed pierwszą operacją celną lub w jej trakcie. Szczegółowe
informacje  na  temat  wymaganych  dokumentów,  procedur  postępowania  oraz
obowiązujące  formularze  wniosków  są  do  pobrania  na  stronie  internetowej:
www.mf.gov.pl w zakładce Służba Celna/Rejestr EORI.

II. Wszystkie  dokumenty  prosimy  niezwłocznie  wyslac  do  nas  faxem  lub  e-mailem
.natomiast w ciagu 6-ciu dni wyslac do nas oryginal upowaznienia wraz z zalacznikiem
na adres Agencji Celnej !!!  ( W przypadku nie dostarczenia oryginału upoważnienia w
wyznaczonym terminie żadne czynności związane z reprezentowaniem przed organami
celnymi nie będą podejmowane)

III. Upoważnienie  powinno  być  podpisane  czytelnie  przez  osobę  która  zgodnie  z
załączonymi dokumentami założycielskimi jest uprawniona do reprezentowania firmy w
przeciwnym wypadku nie zostanie przyjęte.

            Agencja Celna TERMINUS  E.S.Grygatowicz-Szumowska sp. jawna
                                                    ul. Octowa 26, 15-399  Białystok

                                                   Regon 052118764 NIP 542-27-49-941
                                                tel. (04885) 7424676 fax (04885) 7422214



                                                                                                                            

Załącznik nr 1

Agencja Celna „TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna
 upoważniona jest do dokonywania następujących czynności w imieniu upoważniającego:

1. Badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, przy czym jeżeli
okaże się, że towar jest objęty zakazem posiadania, rozpowszechniania lub obrotu przez umowy
międzynarodowe  lub  przepisy  odrębne,  a  organ  celny  cofnie  towar,  nakaże  jego  sprzedaż,
zniszczenie  lub  likwidację  w  inny  sposób,  upoważniający  poniesie  wszelkie  koszty  takiego
postępowania. Upoważniający poniesie także wszelkie koszty związane z cofnięciem, sprzedażą,
zniszczeniem, lub likwidacją towaru w inny sposób, jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisy
odrębne uzależniają  jego posiadanie,  obrót  lub rozpowszechnianie od spełnienia określonych
wymogów, a upoważniający tych wymogów nie spełni.

2. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonanie zgłoszenia celnego, przy czym jeżeli organ
celny  zażąda  opisów,  rysunków,  zdjęć  fotograficznych,  do  których  dostęp  ma  wyłącznie
upoważniający,  lub dokonania innych niezbędnych czynności,  które wykonać może wyłącznie
upoważniający  zobowiązany  będzie  do  bezzwłocznego  dostarczenia  żądanych  materiałów  i
wykonania  wskazanych  czynności  spółka  Agencja  Celna  „TERMINUS”  E.S.Grygatowicz-
Szumowska Spółka Jawna jest zwolniona z odpowiedzialności,  jeżeli  wskutek nieterminowego
dostarczenia żądanych materiałów lub wykonania wskazanych czynności przez upoważniającego
organ celny wyda decyzję o przepadku towarów lub ich sprzedaż. 

3.  Uiszczanie należności celnych, podatkowych i akcyzowych.
4.  Podejmowanie towarów po ich zwolnieniu.
5. Składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego 
6. Wnoszenia odwołań ,wniosków i oświadczeń podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.

Mocodawca zobowiązuje się, w trybie natychmiastowym, powiadomić pisemnie Agencja Celna 
„TERMINUS” E.S.Grygatowicz-Szumowska Spółka Jawna o ewentualnych zmianach w zarządzie spółki 
tudzież w składzie osobowym wspólników lub w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

Uprzejmie prosimy o wpisanie następujących informacji:
a) Imię i nazwisko osoby kontaktowej w sprawach odpraw celnych......................................
oraz numer telefonu/faxu …..........................................................................................
e-mail (rowniez do wysyłania komunikatów PZC)........................................................
b) Numer NIP-u firmy : …................................................................
c) Numer REGON-u firmy :................................................................
d) Numer EORI …............................................................................

…...............................................
czytelny podpis upoważniającego
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