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POWER OF ATTORNEY 
!
TO ALL PERSONS, be it know that I, 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

the undersigned Grantor, do hereby make and grant a general power of attorney to 

Paweł Kuras – attorney at law and do thereupon constitute and appoint Paweł 
Kuras as my attorney for all matters connected against: 

………………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, iż wszystkim osobom winno być wiadomym, że 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

podpisany niżej jako Mocodawca, udzielam ogólnego pełnomocnictwa adwokatowi 

Pawłowi Kuras i ustanawiam go moim pełnomocnikiem we wszystkich sprawach 

związanych z wystąpieniem przeciwko: 

………………………………………………………………………………………………….. 

My attorney shall acts in my name, place and stead in any way which I myself could 

do, if I’m personally present, with respect to the following matters, to the extent he is 

permitted by law to act through an attorney : 

Mój pełnomocnik ma prawo działania w moim imieniu we wszystkich formach,           

w których prawo takie mnie przysługuje, z poszanowaniem poniższego zakresu, za 

wyjątkiem spraw wyłączonych przez prawo dla adwokata : 

1) To represent me in the matter of civil action and criminal case at the Bydgoszcz’s 

Prosecutor and Polish Prosecutors and at Bydgoszcz’s Courts and Polish Courts 

and ………………………………………………………. 
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Reprezentować mnie we wszystkich sprawach cywilnych i karnych przed 

Prokuratorem w Bydgoszczy i Prokuratorami na terenie Polski i Sądami                     

w Bydgoszczy oraz w Polsce i ……………………………………………………… 

2) I grant full and unqualified authority to my attorney-in-fact/agents to delegate any 

or all of the powers necessary to effectuate any of the afore-mentioned matters to 

any person whom his attorney-in-fact/agents shall select. 

Zapewniam pełne i nieokreślone umocowanie dla mojego adwokata/ substytutów do 

podjęcia wszystkich i wszelkich działań niezbędnych do efektywnego prowadzenia 

określonego w pełnomocnictwie zakresu, także przed wszelkimi osobami wobec 

których mój adwokat/substytuci uznają za koniczne. 

My attorney hereby accepts this appointment subject to its terms and agrees to act 

and perform in said fiduciary capacity consistent with my best interests as he, in his 

best discretion deems advisable, and I affirm and ratify all acts so undertaken. 

Mój adwokat niniejszym akceptuje niniejsze umocowanie i jego warunki i zgadzaa się 

działać w zaufaniu i poszanowaniu moich najlepszych interesów, z zachowaniem 

największej dyskrecji, a ja akceptuję wszelkie jego działania podjęte w tym celu. 
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!
Signed at date :............................... Grantor ............................... 

!
Podpisano Mocodawca 
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