
A legible signature or signature and personal stamp of the person or persons 
granting the power of attorney on behalf of the Principal.

(czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa w 
imieniu Zleceniodawcy)

(place)
(miejscowość)

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Please  fill in the relevant data, print the power of attorney in two copies, sign and send both copies to the following address: Rusak Business Services sp. z o.o. ul. Odlewnicza 6,  03-231 Warsaw. 
Prosimy o wypełnienie odpowiednich danych, wydrukowanie pełnomocnictwa w dwóch egzemplarzach, podpisanie i przesłanie obu egzemplarzy na adres: Rusak Business Services sp. z o.o. 
ul. Odlewnicza 6,  03-231 Warszawa.

 Appendix No. 1 should also be signed.
Załącznik nr 1 również powinien być podpisany.

 In the case of an electronic signature, it is required to be a qualified signature.

W przypadku podpisu elektronicznego, wymaga się aby był to podpis kwalifikowany.

(date)
(data)
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PERMANENT AUTHORISATION
TO ACT AS A DIRECT REPRESENTATIVE

STAŁE PEŁNOMOCNICTWO 
DO DZIAŁANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA BEZPOŚREDNIEGO

I hereby authorise RUSAK BUSINESS SERVICES sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, 03-231 Warsaw,  at ul. Odlewnicza 6, REGON 
(Statistical Number) 010466179, NIP (Tax Identification Number) 113-008-08-83,  EORI PL113008088300000, PL AEOC 440000090012 to be carried out 
on behalf of:

Upoważniam  RUSAK BUSINESS SERVICES sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 6, 03-231 Warszawa. REGON 010466179, NIP 113-008-08-83,   
EORI PL113008088300000, PL AEOC 440000090012, do realizowania na rzecz: 

(business name and registered office of the Authorising Party - hereinafter referred to as the “Principal”)
(nazwa i siedziba osoby udzielającej pełnomocnictwa – zwanej dalej „Zleceniodawcą”) 

EORI number (Numer EORI) 

Tax Identification Number (numer NIP) 

as our representative in customs proceedings, any acts laid down in the provisions of the Customs Law and any acts related to the registration and 
update of our data in SISC (electronic systems of the customs authorities) - including applying for EORI number.
Simultaneously, I hereby agree to grant  further authorisations pursuant to Article 77 of the Customs Law.
All persons representing Rusak Business Services sp. z o.o., regardless of any staff changes, shall hold the right to perform actions covered hereby.

(jako przedstawiciel celny ,  wszystkich czynności określonych w przepisach prawa celnego oraz do rejestracji i aktualizacji  danych w SISC (Systemach Informatycznych 
Służby Celnej) – w tym do wnioskowania o nadanie numeru EORI. Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego pełnomocnictwa stosownie do art. art. 77   Prawa 
Celnego. Prawo wykonywania działań objętych niniejszym pełnomocnictwem należy do wszystkich osób reprezentujących Rusak Business Services sp. z o.o. bez względu 
na rotacje kadrowe).  

Confirmation of granting the power of attorney

By signing this form, the signatory certifies that she/he has full authority to execute this power on behalf of the Principal 
(Potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa)

Poprzez podpisanie tego formularza, podpisujący zaświadcza, że ma pełne uprawnienia do wykonywania tego w imieniu Zleceniodawcy)

Principal's company stamp 
(Pieczęć firmowa Zleceniodawcy)

NOTICE: 
Appendix No 1 shall constitute an integral part of this Authorisation. The Principal shall be obliged to inform immediately the competent customs authorities of 
revoking this Authorisation. Otherwise the agency shall continue to act effectively in the name of the Principal.

UWAGA:
Załączniki Nr 1 stanowi integralną część upoważnienia.   O cofnięciu niniejszego upoważnienia Zlecający winien niezwłocznie poinformować właściwe organy celne. W przeciwnym wypadku agencja 
będzie nadal skutecznie działać w imieniu Zlecającego.

Information Clause on Personal Data Processing
The Controller of your personal data shall be Rusak Business Services p. z o.o., ul. Odlewnicza 6, 03-231 Warsaw.
The Principal's right to access personal data collected by the representative, their changes and other rights related to the privacy policy are available on the website https://rusak.pl/polityka_prywatnosci

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest Rusak Business Services sp. z o.o. ul. Odlewnicza 6, 03-231 Warszawa.
Przysługujące Zleceniodawcy prawo dostępu do danych osobowych gromadzonych przez przedstawiciela , ich zmiany oraz pozostałe prawa związane z polityką prywatności dostępne są na stronie 
internetowej https://rusak.pl/polityka_prywatnosci

=============================================================================================================================================================================

a.korzen
Prostokąt



APPENDIX 1 TO THE AUTHORISATION 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UPOWAŻNIENIA 

The Principal declares that: 
Zlecający oświadcza, że:  

1. Being aware of the criminal liability under Article 233 of the Penal Code, they hereby declare that the following statements are true for
items, which are handled within logistics services under the international trade in goods by Rusak Business Services Sp. z o.o.:
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z Art. 233 Kodeksu karnego niniejszym oświadczam, że powierzane do obsługi
logistycznej w ramach obrotu towarowego z zagranicą firmie Rusak Business Services Sp. z o.o.:

a. exported goods are not the goods of strategic importance for the security of the State within the meaning of the Act 29 November 2000
(uniform text of 2004, Journal of the Laws No 229, item 2315) on international trade in goods, technologies and services of strategic
importance for the security of State, and for the maintenance of international peace and security. 
eksportowane towary nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 229 poz. 2315) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

b. imported goods are not arms within the meaning of the Act 29 November 2000 (uniform text of 2004, Journal of the Laws No 229, item
2315) on international trade in goods, technologies and services of strategic importance for the security of State, and for the maintenance 
of international peace and security. 
importowane towary nie są uzbrojeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 229 poz.
2315) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla
utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

2. Where the necessity arises to deliver goods for the purposes of customs examination, taking samples, performing other examinations and 
analyses, they hereby undertake to reimburse the incurred costs (Article 189 of the Union Customs Code). 
W przypadku konieczności dostarczenia towaru w celu przeprowadzenia rewizji celnej, pobierania próbek, przeprowadzenia badania i
analiz zobowiązuję się do zwrotu poniesionych kosztów (art. 189 Unijnego Kodeksu Celnego). 

3. Where the Binding Tariff Information is obtained, they undertake to immediately furnish the copy thereof to the office of Rusak Business
Services Sp. z o.o. 
W przypadku uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej zobowiązuję się do niezwłocznego dostarczenia jej kopii do biura Rusak Business 
Services Sp. z o.o. 

4. They hereby undertake to act with professional due care and diligence when preparing and furnishing relevant documents required from 
time to time to prepare the customs declaration. 
Zobowiązuję się do zachowania należytej staranności w przygotowywaniu i dostarczaniu odpowiednich dokumentów każdorazowo
wymaganych do sporządzenia zgłoszenia celnego. 

5. Being aware of the penal liability under Articles 270 and 272 of the Penal Code, they hereby declare that the furnished documents being 
the basis to prepare a customs declaration are true and complete, and they attest the authenticity and accuracy of the data contained
therein.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 270 i 272 Kodeksu karnego oświadczam, iż dostarczone dokumenty będące
podstawą do dokonania zgłoszenia celnego są prawdziwe i kompletne oraz poświadczam autentyczność i prawdziwość zawartych w
nich danych. 

6. I hereby undertake to furnish – where required by customs authorities – any and all additional information and documents used for the
purposes of customs declaration. 
Zobowiązuję się do dostarczenia – jeśli to będzie wymagane przez organy celne – dodatkowych informacji i dokumentów służących do
dokonania zgłoszenia celnego. 

7. In the event of failure to furnish goods or documents required to submit the customs declaration within the specified deadline, I hereby 
undertake to pay the costs of using warehouse, storage, costs of sending the goods back and penalties arising under Article 94 par 1 and 
par 2 of the Penal and Fiscal Code. 
W przypadku niedostarczenia w określonym terminie towarów lub dokumentów wymaganych do dokonania zgłoszenia celnego,
zobowiązuję się do pokrycia kosztów opłat magazynowych, składowych, kosztów powrotnej wysyłki towaru oraz kar wynikających z art. 
94 § 1 i § 2 K.k.s.

8. In the event, that Rusak Business Services sp. z o.o. will secure the customs debt on my behalf, I undertake to pay this debt to the account 
of Rusak Business Services sp.z o.o. in the amount indicated in the customs declaration made and within  the agreed deadline. 
W przypadku jeśli Rusak Business Services sp. z o.o. zabezpieczać będzie w moim imieniu dług celny,  to  zobowiązuję  się  do  wpłaty
tego długu  na  konto Rusak Business Services sp. z o.o.  w wysokości   wskazanej w dokonanym  zgłoszeniu celnym i w uzgodnionym
terminie.

9. In the event of benefiting from the facilitations provided for in Article 33a of the VAT Act, I undertake to take into account input VAT
resulting from imports in the VAT return for the current month and make correct settlement of this tax.
W przypadku korzystania  z ułatwień przewidzianych w art. 33a Ustawy o VAT, zobowiązuję się uwzględnić  podatek VAT naliczony
wynikający z importu w deklaracji VAT za bieżący miesiąc i dokonać prawidłowego rozliczenia tego  podatku.

10. Immediately after the import VAT is settled, I undertake to provide to Rusak Business Services Sp. z o.o. the evidence of this settlement
for the month in which import clearance was carried out by Rusak Busines Services sp. z o.o.  with the application of Art. 33a of the VAT
Act.
Bezzwłocznie po dokonaniu rozliczenia podatku VAT z tytułu importu, zobowiązuję się przekazać Rusak  Business Services sp. z o.o.
dowody jego rozliczenia  za miesiąc, w którym realizowane były przez Rusak Business sp. z o.o. Services  odprawy importowe z
zastosowaniem art.  33a Ustawy o VAT.

11. In the event that, pursuant to Article 33a para. 8 of the VAT Act, Rusak Business Services sp. z o.o. will be called by the customs and tax
authority to pay the amount of  VAT in connection with this import, I undertake to pay to the account of Rusak Business Services sp. z o.o
the amounts specified in such a call  together with statutory interest within 3 days of receipt notice. 
W przypadku, gdy na podstawie artykułu 33a ust. 8 ustawy od podatku od towarów i usług, Rusak  Business Services sp. z o.o. zostanie 
wezwana przez organ celno-skarbowy do zapłaty kwoty podatku  VAT w związku  z tym importem, zobowiązuję się do zapłaty na
rachunek  Rusak Business Services sp. z o.o. kwot określonych w takim wezwaniu wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 3 dni od
otrzymania  powiadomienia.

12. In the event of delay in payment of the customs debt, I undertake to pay statutory interest for the delay in accordance with applicable
regulations.
W przypadku opóźnienia w zapłacie długu celnego, zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 

A legible signature or signature and personal stamp of the person or persons

granting the power of attorney on behalf of the Employer.
(czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby lub osób udzielających

pełnomocnictwa w imieniu Zleceniodawcy)
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