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.

................................ on ............................... 
     (place)   

 

 

A U T H O R I S A T I O N 
to act as a direct representative 

 

 

 

I hereby authorise RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. 

z o.o., with its registered office in Warsaw, 03-876 

Warsaw, at ul. Matuszewska 14,  

REGON (Statistical Number) 010466179, NIP (Tax 

Identification Number) 113-008-08-83  

 

to perform in the name and on behalf of: 

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

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

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

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

......................................................................................... 
(business name and registered office of the Authorising Party) 

 

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). 
 

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 have the 

right to perform actions covered hereby. 

 

The nature of this authorisation shall be:* 

 

- permanent 

- fixed until ........................ (date) 

- one-time 

 

 

...................................................................................... 
(signature and stamp of the person authorised 

to represent the entity) 

 

 

Confirmation of the receipt of authorisation:  

 

............................................................... 
(date and signature of person acting in the name 
 of the customs agency) 
NOTICE:  
Appendices No 1, 2 and 3 shall constitute an integral part of this 
Authorisation. 

 

The Employer shall be obliged to immediately inform the competent 
customs authorities of revoking this Authorisation. Otherwise the 

agency shall continue to act effectively in the name of the Employer. 

 
* delete as appropriate 

.

................................ dnia ............................... 
     ( miejscowość )   

 
 

U P O W A Ż N I E N I E 
do  działania w formie przedstawicielstwa 

bezpośredniego 
 

 

Upoważniam RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., 

z siedzibą w Warszawie, 03-876 Warszawa, ul. 

Matuszewska 14,  

REGON 010466179, NIP 113-008-08-83 

 

do podejmowania w imieniu i na rzecz: . 

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

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

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

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

.............................................................................................. 
(nazwa i siedziba osoby udzielającej upoważnienia) 

 

wszystkich czynności określonych w przepisach prawa 

celnego oraz do rejestracji i aktualizacji naszych danych w 

SISC (Systemach Informatycznych Służby Celnej) 

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie dalszego 

upoważnienia 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.  

 

Niniejsze upoważnienie ma charakter: * 

 

- stały 

- terminowy do dnia ................................ 

- jednorazowy 

 

 

 

.................................................................................. 
             (podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

              do reprezentowania podmiotu) 

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia  

 

............................................................... 
(data i podpis osoby działającej w imieniu agencji celnej) 

 

UWAGA:  
Załączniki Nr 1, 2 i 3 stanowią 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. 

 
* niepotrzebne skreślić 
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APPENDIX 1 TO THE AUTHORISATION 

ZAŁĄCZNIK  NR  1  DO  UPOWAŻNIENIA 
 

The Employer 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.:  
 

− 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 

− 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. 

 

 

.................................................................................................................... 
(signature and stamp of the person authorised to represent theentity/ 

podpis i pieczęć osoby uprawnionejdo reprezentowania podmiotu) 
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   APPENDIX 2 TO THE AUTHORISATION 

DETAILED INFORMATION ON THE PRINCIPAL 

ZAŁĄCZNIK  NR  2  DO  UPOWAŻNIENIA 

SZCZEGÓŁOWE  DANE  DOTYCZĄCE  ZLECAJĄCEGO 

 
 
1.Full name of the Employer/ Pełna nazwa zlecającego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                    

2. Full address/ Dokładny adres: ……………………………………………………………………………….………….. 

3. REGON (Statistical Number): …………………………………………………..……………………….……………… 

4.  NIP (Tax Identification Number): ……………………………………………………………………………………… 

5. EORI: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Tax Office (name and address)/ Urząd Skarbowy (nazwa i adres):................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Contact person for payment issues: (full name, position, contact details)/ Osoba do kontaktów w sprawie płatności: 

imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe:    

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

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

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

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

 
Contact with the Employer/ Łączność ze zleceniodawcą:   

phone number/ tel.: …...................................................... fax: ....................................................  

e-mail: .......................................................................................................................................... 

 

Business hours of the office/warehouse/ Godziny otwarcia biura/magazynu: ................................/.....................................                                                 

 

First name and surname, and the phone number of person responsible for contacting the Agency/ Imię, nazwisko i 

telefon osoby odpowiedzialnej za kontakt z Agencją: 

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

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

                                                    

I hereby declare that the company is the VAT tax payer/ Oświadczam, że firma jest płatnikiem podatku VAT. 

 

NOTICE: Where there are any changes to the data above, the Employer shall be obliged to immediately update them. 

UWAGA: W przypadku powstania zmian w powyższych danych, Zleceniodawca zobowiązany jest do bezzwłocznego  

ich uaktualnienia. 

 

 

………...................................................................................................... 
(signature and stamp of the person authorised to represent the entity/ 
podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 
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APPENDIX NO 3 TO THE AUTHORISATION 

INFORMATION CLAUSE ON PERSONAL DATA PROCESSING 
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UPOWAŻNIENIA 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

As a result of satisfying the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data 
Protection Regulation, “GDPR”), we hereby provide information on the principles and rules regarding the processing of your personal data and your rights 
associated with it. 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych. 
 
1. The Controller of your personal data shall be Rusak Business Services Sp. z o.o., ul. Matuszewska 14, 03-876 Warsaw. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., ul Matuszewska 14, 03-876 Warszawa. 

 
2. Should you have any questions concerning the manner or scope of processing your personal data by RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. and your 

rights, you may contact the Controller by email at rusak@rusak.pl or by phone on +48226786045. 
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., a 
także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu rusak@rusak.pl lub 

telefonicznie na nr +48226786045. 
 

3. RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. shall process your personal data in line with the applicable provisions of the legislation, concluded agreements 
and contract or on the basis of a consent given. 
RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na 

podstawie udzielonej zgody. 
 

4. Your personal data shall be processed with the aim to/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) satisfy legal requirements imposed on RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. acting as your customs representative within the meaning of Article 

18 of the Union Customs Code (Regulation No. 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down 
the Union Customs Code; Official Journal of the European Union, EU L 269 of 10.10.2013); 
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. jako Pani/Pana przedstawicielu celnym, w rozumieniu art. 

18 Unijnego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiające unijny kodeks celny; Dz. Urz. UE L 269 z dnia 10.10.2013 r.); 

b) perform civil law agreements and contracts concluded with you;  
realizacji zawartych z Panią/Panem umów cywilnoprawnych; 

c)  render services, in line with and under the granted empowerment and/or your order; 

świadczenia usług, w zakresie i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i/lub zlecenia; 
d) in other cases your personal data shall be processed only on the basis of the previously granted consent within the scope and for the purpose 

determined in the text of such a consent. 
pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody. 

 
5. Regarding processing of data for the purpose referred to in item 4, the following persons may be the recipients of the data: 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) public authorities and businesses performing public tasks or acting under instructions of public authorities, within the scope and with the purpose 

arising from the generally applicable provisions of the legislation; 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)  RUSAK EAST Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31-223 Kraków – a related entity of RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., acting as a 
subcontractor of RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. with respect to performance of services under the substitution of the empowerment 

granted by you to represent you in any and all customs matters pursuant to Article 18 of the UCC; 
RUSAK EAST Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31-223 Kraków – spółka powiązana kapitałowo z RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., działająca 
jako podwykonawca RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług na podstawie substytucji udzielonego przez Panią/Pana 

pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawach celnych, zgodnie z art. 18 Unijnego Kodeksu Celnego; 
c) other entities which on the basis of relevant agreements and contracts concluded with Rusak Business Services Sp. z o.o. shall process personal 

data, for which the Controller is Rusak Business Services Sp. z o.o. 
inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, dla 
których Administratorem jest RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. 

 
6. Your personal data shall be kept for a period necessary to perform the purposes specified in item 4, as well as after that period and within the scope 

required by the applicable legislation, with particular attention given to the provisions of customs legislation of the European Union and provisions of 
the customs and tax regulations applicable within the territory of the Republic of Poland. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w 

zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa celnego Unii Europejskiej 
oraz przepisów prawa celnego i podatkowego obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
7. Regarding the processing of your personal data you shall have the following rights: 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) right to access personal data, including the right to obtain a copy of this data; 

prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) right to rectification of personal data – where the data is inaccurate or incomplete; 
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c) right to erasure (“right to be forgotten”), where: 
prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
- the data is no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed, 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
- the data subject objects to the processing of personal data, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
- the data subject withdraws consent on which the processing is based and when there is no other legal ground for the processing, 
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, 
- the personal data has been unlawfully processed, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- the personal data must be erased due to compliance with a legal obligation; 
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- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisów prawa; 
d) right to restriction of processing – where one of the following applies: 

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- the accuracy of the personal data is contested by the data subject, 
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead, 
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia, 

- the Controller no longer needs the personal the personal data for the purposes of processing, but they are required by the data subject for the 
establishment, exercise or defense of legal claims, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 
roszczeń, 
 - the data subject has objected to processing until it is established whether legal grounds  of the part of the Controller override the grounds for 

objection; 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie  uzasadnione podstawy po stronie 

administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) right to data portability – where all of the following jointly apply: 

prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- the processing is based on an agreement or contract concluded with the data subject or on the consent  expressed by this data subject, 
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

- the processing is carried out by automated means; 
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) right to object – where all of the following jointly apply: 
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
- there are grounds relating to your particular situation, when processing personal data is carried out under a task performed in public interest by 

the Controller, 
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania ealizowanego w 

interesie publicznym przez Administratora, 
- the processing is necessary for reasons arising from legitimate interests carried out by the Controller or by a third party, except for situations 
when these interests are overridden by the basic interests, rights and freedoms of data subjects, requiring protection of personal data, in 

particular where the data subject is a child. 
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 
dzieckiem. 

 
8. Where the processing of personal data is carried out on the basis of data subject’s consent to processing of personal data (Article 6 section 1 par. 1 

point (a), GDPR), you have the right to withdraw the consent at any time. This withdrawal will not affect the lawfulness of processing based on the 
consent before its withdrawal. 

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

 
9. Should you become aware of unlawful processing of your personal data by RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o., you may exercise your right to 

lodge a complaint to supervisory authority competent in matters related to personal data protection. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w RUSAK BUSINESS SERVICES Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

 
10. Where processing of personal data is carried out on the basis of consent of the data subject, the provision of personal data by you to the Controller is 

of voluntary nature. 
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

 
11. Provision of your personal data is obligatory, when processing of personal data is conditioned by the provisions of the legislation or an agreement 

concluded between the parties. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa 
lub zawarta między stronami umowa. 

 
12. Your data may be an object of an automated decision-making and will not be profiled. 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 
 
 
 

……….......................................................................................... 
(signature and stamp of the person authorised to represent the entity/ 

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu) 
 

 


