
STAŁE PEŁNOMOCNICTWO 
DO DZIAŁANIA W FORMIE PRZEDSTAWICIELSTWA POŚREDNIEGO 

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 podejmowania 

na rzecz: 

(nazwa i siedziba osoby udzielającej pełnomocnictwa – zwanej dalej „Zleceniodawcą”) 

Numer EORI 

(imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) 

Numer NIP

Numer REGON

jako nasz przedstawiciel celny,  wszystkich czynności określonych w przepisach prawa celnego oraz do rejestracji i aktualizacji 
danych w SISC (Systemach Informatycznych Służby Celnej) – w tym do nadania 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.  

DANE KONTAKTOWE 

Osoba do kontaktu ze strony Zleceniodawcy 

Adres e-mail Zleceniodawcy, do przesyłania 
komunikatów dla elektronicznych zgłoszeń celnych

POTWIERDZENIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA 

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

(adres e- mail)

(miejscowość)

(pieczęć firmowa Zleceniodawcy) 

UWAGA !
Załącznik Nr 1 stanowi integralną część pełnomocnictwa.

O cofnięciu niniejszego pełnomocnictwa Zleceniodawca winien niezwłocznie poinformować właściwe organy celno-skarbowe oraz 
ustanowionego przedstawiciela. W przeciwnym wypadku przedstawiciel będzie nadal skutecznie działać w imieniu Zleceniodawcy.

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  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PEŁNOMOCNICTWA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA CELNEGO

( data, imię i nazwisko)

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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.

 Podpis powinien być również złożony na dole Załącznika nr 1.
 W przypadku złożenia podpisu elektronicznego, wymaga się aby był to podpis kwalifikowany lub złożony za pośrednictwem profilu zaufanego.

(data)
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ZAŁĄCZNIK  NR  1  DO  PEŁNOMOCNICTWA 

Zleceniodawca  oświadcza, że: 

1. 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  towary nie są towarami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa a także nie jest to uzbrojenie -  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. W przypadku konieczności dostarczenia towaru w celu przeprowadzenia rewizji celnej,
pobierania próbek, przeprowadzenia badania i analiz zobowiązuję się do zwrotu poniesionych
kosztów (art. 189 UKC).

3. W przypadku  uzyskania  Wiążącej  Informacji  Taryfowej  lub Wiążącej Informacji Stawkowej
zobowiązuję  się  do   niezwłocznego dostarczenia jej kopii do Rusak Business Services
sp. z o.o.

4. Zobowiązuję się do zachowania należytej staranności w przygotowywaniu i dostarczaniu
odpowiednich dokumentów każdorazowo wymaganych do sporządzenia zgłoszenia celnego.

5. 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. Zobowiązuję się do dostarczenia – jeśli to będzie wymagane przez organy celne,  dodatkowych
informacji i dokumentów służących do dokonania zgłoszenia celnego.

7. 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. 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 z Rusak Business
Services sp. z o.o. terminie.

9. W przypadku korzystania  z ułatwień przewidzianych w art. 33a Ustawy o VAT, zobowiązuję się
uwzględnić  podatek VAT naliczony,  wynikający z importu,  w deklaracji VAT skladanej  za
bieżący miesiąc i dokonać prawidłowego rozliczenia tego  podatku.

10. Bezzwłocznie po dokonaniu rozliczenia podatku VAT z tytułu importu, zobowiązuję się
przekazać Rusak  Business Services sp. z o.o. oświadczenie lub dowody jego rozliczenia  za
miesiąc, w którym realizowane były przez Rusak Busines Services sp. zo.o. odprawy importowe
z zastosowaniem art.  33a Ustawy o VAT.

11. 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 o konieczności zapłaty podatku.

12. W przypadku opóźnienia w zapłacie długu celnego, zobowiązuje się do zapłaty odsetek
ustawowych za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________
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