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Poznań , dnia ............................         

 

Upoważnienie  
do działania w formie przedstawicielstwa 1. bezpośredniego 

Upoważniam   DORTRANS Sp. z o.o. ul.  Wichrowa 4, 60-449 Poznań 

  KRS :000163896    NIP: PL 7811732031  Re gon :  634491317 

do podejmowania na rzecz: 

 

 

 

 

 

 

 
 (nazwa i siedziba udzielającego upoważnienie) 

 

a. działań przed organami celno-skarbowymi celem spełnienia wszelkich formalności i dokonania 

wszelkich czynności przewidzianych w ustawodawstwie celnym Unii Europejskiej oraz krajowym w 

tym dokonanie zgłoszenia celnego na podstawie danych przekazanych przez udzielającego 

pełnomocnictwo 

b. działań przed organami celno-skarbowymi w sprawach dotyczących podatku VAT oraz podatku 

akcyzowego z tytułu importu towarów (na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - 

Ordynacja Podatkowa oraz pozostałych przepisów podatkowych) 

              związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą. Stosownie do art. 77 Ustawy PC                                                                                                                                                

               wyrażam zgodę na udzielanie dalszego pełnomocnictwo. 

 w tym   min następujących czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą: 

1) przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszenia celnego; 

2) uiszczania należności celnych oraz innych opłat; 

3) podejmowania towarów po ich zwolnieniu; 

4) składania zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego; 

5) wnoszenia odwołania i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne; 

6) przedkładania i podpisywania dokumentów niezbędnych do wystawiania świadectwa EUR1 i 

świadectw pochodzenia; 

7) odbioru decyzji organu celnego; 

8) udzielania dalszego upoważnienia; 

9)  wszelkich czynności związanych z rejestracją, aktualizacją, danych podmiotu na platformie PUESC 

(System Informacji Służby Celnej SISC) 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią upoważnienia i oświadczam, że:  

-  informacje zawarte w upoważnieniu i w Zał. nr 1 są prawdziwe  

- jestem świadomy odpowiedzialności karnej, wynikającej z KK , za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

Niniejsze upoważnienie ma charakter : -stały   - jednorazowy     - czasowy do dnia .......................... 

 

 

 
 

(podpis upoważniającego) 
 

 

 

 

 

 

(Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia) 
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Zał. nr 1 do pełnomocnictwa udzielanego Dortrans  Sp. z o.o.: 
Informacja dodatkowa do pełnomocnictwa udzielanego  

Szczegółowe dane Mocodawcy 
 

Nazwa Mocodawcy:   

Adres Mocodawcy:   

Numer NIP:   
 

Osoby odpowiedzialne za sprawy celne działające zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawa, w 
szczególności przepisów Unijnego Kodeksu Celnego. 
Między innymi na adresy e-mail osób odpowiedzialnych za sprawy celne będą przesyłane informacje dotyczące 
importu, (np. należności celno-podatkowe, Poświadczone zgłoszenie celne PZC) oraz eksportu (np. komunikaty: 
IE529 – zwolnienie do procedury wywozu, IE599 – potwierdzenie wywozu). 

1 Imię i nazwisko:  

 Telefon:   

 Email:  

2 Imię i nazwisko:  

 Telefon:   

 Email:  
 

Oświadczam, że powierzone towary do obsługi celnej i logistycznej w ramach obrotu towarowego z zagranicą:  

nie są uzbrojeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami,  

 

a) technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla 

utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 

b) nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 

listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym 

dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 

Mocodawca, świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 KK oraz przepisów celnych i 

podatkowych oświadcza, że wszystkie każdorazowo załączane dokumenty (faktury, tłumaczenia, specyfikacje, 

deklaracje, certyfikaty itp.) będą prawdziwe i zgodne z ilością, rodzajem, wartością i innymi elementami 

kalkulacyjnymi dla towarów zawartych  

w przesyłkach zgłaszanych organom celnym.  

 
 

                                                                                           ……………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                (pieczęć firmowa i czytelny podpis udzielającego pełnomocnictwa)  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej 
zwanym RODO oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Twoich danych jest 
Dortrans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Jednocześnie informujemy, że Dortrans Sp. z o.o. wdrażając odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne zapewnia najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Administrator wyznaczył osobę, z 
którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie. 
                               Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. 
 
Podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu: wykonywania zgłoszeń celnych, zawierania i wykonania określonych umów, np. 
spedycji, transportu, magazynowania przesyłek.  
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres 
rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania 
danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów celnych, przewozowych i księgowych.  
Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przepisy celne i 
podatkowe).Twoje dane nie będą profilowane ani udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione: 

• firmom współpracującym z Dortrans  Sp. z o.o. w celu wykonania zamówionej usługi, 

• podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

 


