
PEŁNOMOCNICTWO POCZTOWE
(przed wypełnieniem dokładnie przeczytać)

Ja(My) niżej podpisany(a)(i)

1 - FIRMA Sp. z o.o.  KRS: 0000xxxxxx    

2 - JAN KOWALSKI  AAA999999, Pesel: 120101123456    

3 -       

upoważniam(y) niniejszym

1 - Imię Nazwisko,  dowód, pesel - otrzymane od PU DOMBAR    

2 - Imię Nazwisko,  dowód, pesel - otrzymane od PU DOMBAR    

3 -       

do odbioru i kwitowania na czas od : 04-03-2017 do odwolania:
 - zwykłych przesyłek listowych
 - przesyłek listowych poleconych
 - przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością
 - paczek pocztowych zwykłych
 - paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością
 - przesyłek pobraniowych
 - kwot przekazów pocztowych, czekowych, PZW
 - SĄDY, KOMORNICY, PROKURATURA, ZUS, URZĄD SKARBOWY

nadesłanych do placówki pocztowej:

WARSZAWA 108, pod adresem

JAN KOWALSKI, FIRMA Sp. z o.o. Adres od PU DOMBAR 02-619 Warszawa 

........................................dnia.............................20.....r.

....................................................................................................
podpis(y) mocodawcy(ów)

odcisk stempla firmowego

odwrócić

Informujemy, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych,
którym jest Poczta Polska S.A., ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, w celu obsługi pełnomocnictwa pocztowego oraz
przekazywane dane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

WB
Notatka
https://cennik.poczta-polska.pl/druk,PelnomocnictwoP.html

WB
Notatka
Pełna nazwa firmy oraz numer KRS

WB
Notatka
Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji firmy, numer dowodu osobistego/paszportu, często wymagany numer Pesel

WB
Notatka
Komplet danych otrzymanych od PU DOMBAR

WB
Notatka
Wybrać: - do odbioru i kwitowania na czas- Od kiedy - wybrać datęZaznczyć: do odwołania

WB
Notatka
Zaznazyć wszystkie dostępne opcje. W ostatniej wpisać: SĄDY, KOMORNICY, PROKURATURA, ZUS, URZĄD SKARBOWY

WB
Notatka
WARSZAWA 108 to numer właściwej placówki pocztowej, gdzie przychodzi korespondencja

WB
Notatka
Imię i Nazwisko: wpisać Reprezentanta i Nazwę FirmyAdres: dane otrzymane od PU DOMBAR

WB
Notatka
Wszystkie poniższe pola wypełnić przy okienku pocztowymStempel nie jest wymagany, chociaż mile widziany



Uwagi: *) – Tekst niepotrzebny skreślić.
1 – pełnomocnictwo pocztowe  należy  wypełnić  starannie,  atramentem,  długopisem  lub maszyną   do  pisania –
bez przekreśleń i wycierań,
2 – przedstawiciel instytucji wystawiający pełnomocnictwo jest obowiązany udowodnić, że na podstawie przepisów
prawnych jest uprawniony do odbioru przesyłek pocztowych i kwot przekazów pocztowych adresowanych do
instytucji,
3 – podpis na pełnomocnictwie należy złożyć wobec pracownika pocztowego przyjmującego pełnomocnictwo,
4 – na pełnomocnictwie wystawionym przez instytucję posługującą się stemplem firmowym należy obok podpisu
mocodawcy umieścić odcisk tego stempla.

NOTATKI PLACÓWKI POCZTOWEJ

1 – Stwierdzam tożsamość mocodawcy(ców) oraz własnoręczność jego(ich) podpisu(ów)  

                                                                                                 .................................................
                                                                                                 (podpis pracownika przyjmującego pełnomocnictwo)
2 – Przedstawiciel  instytucji  przedłożył   następujące   dokumenty   stwierdzające  jego  uprawnienie  do  odbioru
przesyłek (kwot przekazów) nadchodzących pod adresem instytucji.
a) ..............................................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................................

Przyjęto dnia .....................................

 ............................................................................
(podpis pracownika przyjmującego pełnomocnictwo)

........
...

...
....

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

(Odcisk datownika placówki przyjmującej pełnomocnictwo)

WB
Notatka
Druga strona jest do wypełnienia przez urzędnika pocztowego




