
 

 

Gdynia, 26.02.2020r. 

 

Szanowni Klienci GCT, 

 

W nawiązaniu do Komunikatu Służby Celnej przekazanego w dniu 04.02.2020 roku za 
pośrednictwem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, dotyczącego zmiany sposobu zwalniania towarów 
złożonych w magazynach czasowego składowania prowadzonych przez terminale kontenerowe  
w Porcie Gdynia informujemy, że możliwość zwalniania towarów importowych w systemie eXpress 
będzie miał wyłącznie podmiot posiadający pozwolenie AEO (ang. Authorised Economic Operator) 
i/lub pozwolenia na korzystanie z uproszczenia wydanego przez organ celno-skarbowy. 

Zgodnie z dotychczasową praktyką podmioty posiadające certyfikat AEO będą same 
dokonywały zwolnień kontenerów importowych na podstawie oświadczenia, upoważnienia 
przekazanego GCT i / lub pozwolenia na korzystanie z uproszczenia wydanego przez organ celno-
skarbowy. Wzór oświadczenia oraz upoważnienia znajduje się na stronie: www.gct.pl/instrukcje. 
Powyżej wskazane dokumenty należy złożyć w Dziale Handlowym GCT, pokój 419, telefon 58 78 55 
300, adres e-mail: m.kaczorowska@gct.pl lub handlowy@gct.pl . 

Przy składaniu oświadczenia prosimy o dołączenie upoważnienia, kopii certyfikatu AEO i / lub 
pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej, wydanego przez organ celno-skarbowy. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podmiotów, które nie będą mogły samodzielnie 
zwalniać ładunków w systemie eXpress z uwagi na brak pozwolenia AEO, zwolnień będzie dokonywał 
Urząd Celny. W związku z powyższym podmioty nie posiadające certyfikatów AEO proszone są  
o kontakt ze Służbą Celną tak jak dotychczas. 

Dodatkowo informujemy, że dotychczasowa procedura automatycznego zakładania blokady 
„STOP” w systemie eXpress w stosunku do wszystkich towarów wprowadzanych do magazynu 
czasowego składowania objętych lub przeznaczonych do objęcia procedurą wywozu, nie będzie 
stosowana. 

 
Powyższe zmiany zostają wprowadzone na wniosek służb celno-skarbowych i będą obowiązywały od 
dnia 01 marca 2020. 

 

 

 

 

 



Gdynia, dnia ……………………… 

Oświadczenie 

………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, pełniona funkcja) 

 
Działając w imieniu ………………………………………………………….……..…….niniejszym oświadczam, że podmiot  

         (nazwa podmiotu, wraz z pełnymi danymi rejestrowymi) 
 

…………………………………………………….…………, korzystając z systemu portowego eXpress Gdynia Container  
(nazwa podmiotu)   

Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni występuje jako:  
  upoważniony przedsiębiorca AEO (ang. Authorised Economic Operator), posiadający    
pozwolenie AEO C lub AEO F; 
  posiadacz pozwolenia na korzystanie z uproszczenia wydanego przez organ celno-skarbowy. 

 
Do niniejszego oświadczenia dołączam: 
 

 kopię certyfikatu AEO; 
 pozwolenie na korzystanie z uproszczenia wydanego przez organ celno-skarbowy; 
 dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentacji (aktualny odpis z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub 
pełnomocnictwo); 

 upoważnienie, w treści zamieszczonej na stronie internetowej: www.gct.pl/instrukcje. 
 
W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących przyznanego certyfikatu AEO lub pozwolenia na 
korzystanie z uproszczenia wydanego przez organ celno-skarbowy, zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o powyższym Gdynia Container Terminal S.A.  

Oświadczam, iż Podmiot w imieniu którego składam oświadczenie, ponosi pełną i wyłączną 
odpowiedzialność za poprawność danych wprowadzanych do systemu portowego eXpress Gdynia 
Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni.  

Oświadczam, iż zwalniam Gdynia Container Terminal S.A. z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku 
z wprowadzaniem przez osoby reprezentujące  jakichkolwiek danych do systemu portowego eXpress 
Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni.  

Przyjmuję do wiadomości, że Gdynia Container Terminal S.A. nie weryfikuje poprawności danych 
wprowadzanych do systemu portowego eXpress Gdynia Container Terminal S.A. z siedzibą w Gdyni.  

Zobowiązuję się do nieudostępniania loginu oraz hasła dostępowego do systemu portowego eXpress 
osobom/podmiotom nieuprawnionym. 

 

 

…………………….………    ………………………………………………………………….. 
      (Miejscowość, data)               (podpis osoby uprawnionej ze strony Zleceniodawcy) 



Gdynia, dnia ……..………….………. 

UPOWAŻNIENIE 

 

Działając w imieniu  (Zleceniodawca)  …………………………………..…………………………………………………………… 
            pełna nazwa firmy 

upoważniamy następujące osoby1: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
                           (imię i nazwisko) 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
                           (imię i nazwisko) 

jako wyłącznie uprawnione do dokonywania zwolnień towarów z magazynu czasowego składowania 
prowadzonego przez Gdynia Container Terminal S.A. za pośrednictwem systemu portowego eXpress 
Gdynia Container Terminal S.A.  

Adres e-mail do wysłania informacji przez GCT o przydzielonym dostępie do systemu :  

……………………………………………………………….……… 

 

 

 

 

 

 

…………………….………   ………………………………………………………………….. 
      (Miejscowość, data)               (podpis osoby uprawnionej ze strony Zleceniodawcy)2 

                                                             
1 Należy wskazać osobę wpisaną na listę agentów celnych prowadzoną przez Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Warszawie. 
2 Zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej. 


