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Powołując się na art. 5 Rozporządzenia Rady EWG nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i art. 75 ustawy 
„Prawo Celne” (DZ.U. nr 68 z 2004r, poz. 622 z późn. zm.) upoważniam TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.  
(dalej „TNT”) z siedzibą przy ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606 i PL 6342750606, 
wysokość kapitału zakładowego 164 990 000,00 zł  do podejmowania na rzecz : 
  
Citing article 5 of Council Regulation (EEC) no 2913/92 establishing the Community Customs Code and article 75 of Act of „Customs 
Law” (O.J. no 68, 2004, item 622 with amendments) I authorize TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., ul. Annopol 19, 03-236 
Warszawa, registered in the Register Court for the Capital City of Warsaw, 13rd Commercial Division of the National Court Register, KRS 
0000357766, NIP (Taxpayer ID) 634-27-50-606 and PL 6342750606, with share capital of PLN 164 990 000,00 PLN, to undertake on 
behalf of :

 Z-K03.05-34 Druk upoważnienia do odpraw celnych (upoważnienie bezpośrednie) - z tłumaczeniem, wersja 6, z dnia 22.10.2014

Upoważnienie do działania  
w charakterze przedstawiciela bezpośredniego
/Letter of authorization to act in form of the direct representation/

Nazwa Name:
dalej 'Klient' 
hereinafter referred to as the 'Customer'

Adres Seat:

REGON: NIP:

EORI:

wszystkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego na obszarze właściwości 
miejscowej wszystkich organów celnych. Prawo do wykonywania działań objętych upoważnieniem przynależy do wszystkich 
agentów celnych i innych pracowników zatrudnionych przez TNT 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. Wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia, 
stosownie do art. 77 wyż. powołanej ustawy, innemu przedstawicielowi w takim zakresie, jaki wynika z niniejszego 
upoważnienia.  
  
all the acts and formalities laid down by customs and tax rules on the area of local jurisdictions of all customs authorities. The right to carry 
out activities in the scope of this authorization belongs to all customs agents and other employees being employed by TNT regardless of 
staff rotation. Client takes on an obligation to pay all duties and taxes as well as other respective charges, also to return all expenses 
incurred by representative as a result of carried out services. I agree to grant subsequent authorization to another representative in the 
scope of this authorization, pursuant to article 77 above mentioned “Customs Law”. 

Dane osób kontaktowych /imię i nazwisko, numer telefonu z numerem kierunkowym, numer telefonu komórkowego, e-mail/: 
Contact persons (first name, last name, phone number incl. area code, fax, mobile phone, e-mail): 

Adresy e-mail do wysyłania komunikatów w przypadku elektronicznych zgłoszeń celnych: 
E-mail address for the purpose of electronic messages, if electronic customs declarations are applied:

1. importowych importation

2. eksportowych exportation

AEO:
pole nieobowiązkowe /fill in if applicable/

3. tranzytowych transit
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czytelny podpis lub 
podpis wraz z podaniem drukowanymi literami 

imienia i nazwiska upoważniającego 
zgodnie ze sposobem reprezentacji Klienta w KRS 

legible signature or 
signature with first and last name in large print  

of authorizing party 
in conformity with method for client's representation 

 

W przypadku odwołania upoważnienia, zmian adresu, nazwy Klienta zobowiązuję się do pisemnego 
powiadomienia o tym fakcie TNT. 
In case of revoke of the authorization, change of address or company name I commit myself to inform on writing 
„TNT Express Worldwide (Poland)”  Sp. z o.o. about this fact. 
 

Niniejsze upoważnienie ma charakter /proszę wybrać, zalecamy zaznaczenie 'stały (upoważnienie bezterminowe)'/: 
This authorization is /please mark one of the boxes, we recommend marking 'of permanent character'/:

stały (upoważnienie bezterminowe)  of permanent character

jednorazowy, do przesyłki numer issued only for a consignment number

terminowy, do dnia  valid till

Udostępnione powyżej dane są administrowane przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 19 
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 swych danych oraz możliwość ich poprawiania. 
  
The data made available above are being processed by TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. seated in Warsaw, Annopol st 19 according to the act on the 
protection of personal data (O.J. no 101, 2002, item 926 with amendments) in the necessary scope to carry out activities based on this authorization. In 
accordance with this act everyone has got the right to access to his data as well as possibility to correct them.  
 

pieczęć firmowa 
company stamp

data 
dated

 Z-K03.05-34 Druk upoważnienia do odpraw celnych (upoważnienie bezpośrednie) - z tłumaczeniem, wersja 6, z dnia 22.10.2014
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Citing article 5 of Council Regulation (EEC) no 2913/92 establishing the Community Customs Code and article 75 of Act of „Customs Law” (O.J. no 68, 2004, item 622 with amendments) I authorize TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o., ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, registered in the Register Court for the Capital City of Warsaw, 13rd Commercial Division of the National Court Register, KRS 0000357766, NIP (Taxpayer ID) 634-27-50-606 and PL 6342750606, with share capital of PLN 164 990 000,00 PLN, to undertake on behalf of :
 Z-K03.05-34 Druk upoważnienia do odpraw celnych (upoważnienie bezpośrednie) - z tłumaczeniem, wersja 6, z dnia 22.10.2014
Upoważnienie do działania 
w charakterze przedstawiciela bezpośredniego
/Letter of authorization to act in form of the direct representation/
Nazwa Name:
dalej 'Klient'
hereinafter referred to as the 'Customer'
Adres Seat:
REGON:
NIP:
EORI:
wszystkich czynności i formalności przewidzianych przepisami prawa celnego i podatkowego na obszarze właściwości miejscowej wszystkich organów celnych. Prawo do wykonywania działań objętych upoważnieniem przynależy do wszystkich agentów celnych i innych pracowników zatrudnionych przez TNT 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. Wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia, stosownie do art. 77 wyż. powołanej ustawy, innemu przedstawicielowi w takim zakresie, jaki wynika z niniejszego upoważnienia. 
 
all the acts and formalities laid down by customs and tax rules on the area of local jurisdictions of all customs authorities. The right to carry out activities in the scope of this authorization belongs to all customs agents and other employees being employed by TNT regardless of staff rotation. Client takes on an obligation to pay all duties and taxes as well as other respective charges, also to return all expenses incurred by representative as a result of carried out services. I agree to grant subsequent authorization to another representative in the scope of this authorization, pursuant to article 77 above mentioned “Customs Law”. 
Dane osób kontaktowych /imię i nazwisko, numer telefonu z numerem kierunkowym, numer telefonu komórkowego, e-mail/:
Contact persons (first name, last name, phone number incl. area code, fax, mobile phone, e-mail): 
Adresy e-mail do wysyłania komunikatów w przypadku elektronicznych zgłoszeń celnych:
E-mail address for the purpose of electronic messages, if electronic customs declarations are applied:
1. importowych importation
2. eksportowych exportation
AEO:
pole nieobowiązkowe /fill in if applicable/
3. tranzytowych transit
czytelny podpis lub
podpis wraz z podaniem drukowanymi literami imienia i nazwiska upoważniającego
zgodnie ze sposobem reprezentacji Klienta w KRS
legible signature or
signature with first and last name in large print 
of authorizing party in conformity with method for client's representation
 
W przypadku odwołania upoważnienia, zmian adresu, nazwy Klienta zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o tym fakcie TNT.In case of revoke of the authorization, change of address or company name I commit myself to inform on writing „TNT Express Worldwide (Poland)”  Sp. z o.o. about this fact.
 
Niniejsze upoważnienie ma charakter /proszę wybrać, zalecamy zaznaczenie 'stały (upoważnienie bezterminowe)'/:
This authorization is /please mark one of the boxes, we recommend marking 'of permanent character'/:
Udostępnione powyżej dane są administrowane przez TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 19 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 swych danych oraz możliwość ich poprawiania.
 
The data made available above are being processed by TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o. seated in Warsaw, Annopol st 19 according to the act on the protection of personal data (O.J. no 101, 2002, item 926 with amendments) in the necessary scope to carry out activities based on this authorization. In accordance with this act everyone has got the right to access to his data as well as possibility to correct them. 
 
pieczęć firmowa
company stamp
data
dated
 Z-K03.05-34 Druk upoważnienia do odpraw celnych (upoważnienie bezpośrednie) - z tłumaczeniem, wersja 6, z dnia 22.10.2014
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