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ELEKTRONICZNE REJESTRY  

JAKO ROZWIĄZANIE USPRAWNIAJĄCE PRACĘ SŁUŻBY CELNEJ  

 

W ostatnich latach Służba Celna wprowadza wiele innowacyjnych, elektronicznych rozwiązań, które poprawiają jakość 

obsługi klientów i organizację pracy w administracji celnej. W ramach usprawnień stopniowo ogranicza się papierowy obieg 

dokumentów. Jednym z wdrożonych przedsięwzięć są elektroniczne Rejestry Służby Celnej zastępujące papierową ewidencję 

stosowaną w toku sprawowania kontroli celnej 

Celem artykułu jest zaprezentowanie informacji o Rejestrach Służby Celnej m.in. o sposobie ich realizacji, modelu prze-

chowywanych danych, podstawowych przypadkach użycia i o ich dotychczasowym wykorzystaniu. 

 

WSTĘP 

Wraz z rozwojem technologii informatycznych w jednostkach 
administracji publicznej rośnie liczba nowoczesnych rozwiązań 
poprawiających i automatyzujących obsługę klientów oraz uspraw-
niających organizację pracy urzędów [9]. Służba Celna (w skrócie 
SC) jest jedną z instytucji, która wprowadza dużą liczbę innowacyj-
nych systemów informatycznych [10-11]. W przyjętej strategii SC na 
lata 2014-2020 [12] przy usprawnianiu działalności zakłada się 
stosowanie 3i (INTERNET-INTELLIGENCE-INNOVATION): narzę-
dzi elektronicznych przy inteligentnym wykorzystaniu wiedzy 
i nieustannym dążeniu do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.  

Rozwiązania informatyczne w Służbie Celnej są realizowane 
przez firmy zewnętrzne lub przez programistów zatrudnionych 
w jednostkach administracji celnej. Firmy zewnętrzne wykonują 
z reguły duże przedsięwzięcia, obsługujące kluczowe obszary dzia-
łalności SC m.in. w ramach wdrożonego w Polsce „Programu 
e-Cło", w którym prowadzono liczne projekty zmierzające do elek-
tronicznej obsługi procedur celnych. Przedsięwzięcia wykonywane 
przez firmy zewnętrzne realizowane są w długim okresie czasu 
w związku m.in. z koniecznością opracowania kompletnej dokumen-
tacji projektowej na potrzeby przetargu oraz z długotrwałą procedu-
rą przetargową (rozpatrywanie odwołań itp.).  

Przy wielu przedsięwzięciach, z reguły mniejszych, dla których 
wymagany jest szybki czas realizacji, do realizacji prac przydzielani 
są programiści i projektanci pracujący w SC. Do projektów opraco-
wanych przez pracowników można zaliczyć systemy zaimplemen-
towane przez autora tj. usługa e-Załączniki do dostarczania elektro-
nicznych dokumentów do zgłoszeń celnych [3, 6], system awizacji 
eBooking BUS [2, 4], Elektroniczna Książka Służby, System Kontroli 
Odpraw [5], system przydziału funkcjonariuszy do stanowisk pracy 
[8], moduł zarządzania komunikatami na monitorze w salach obsługi 
klientów [7] itp. 

Jednym z ważnych celów wdrażania innowacyjnych rozwiązań 
jest stopniowe ograniczanie papierowego obiegu dokumentów [3,6]. 
Do wdrożonych przedsięwzięć eliminujących papierową ewidencję 
stosowaną w toku sprawowania kontroli celnej, są przedstawione 
w tym artykule, elektroniczne rejestry SC.  

Celem pracy jest zaprezentowanie informacji o Rejestrach 
Służby Celnej m.in. o sposobie ich realizacji, modelu przechowywa-

nych danych, podstawowych przypadkach użycia i o dotychczaso-
wym wykorzystaniu poszczególnych rejestrów.  

1. KONCEPCJA WPROWADZENIA ELEKTRONICZNYCH 
REJESTRÓW SŁUŻBY CELNEJ 

Minister Finansów w dniu 05.06.2012 r. zarządzeniem nr 23 [1] 
wprowadził obowiązek prowadzenia rejestrów przez jednostki admi-
nistracji celnej dla ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie 
celne używanych w toku sprawowania kontroli. W zarządzeniu tym 
określone są wzory dokumentów i raportów, które muszą być spo-
rządzane i dostarczane dla celów sprawozdawczych. Z inicjatywy 
Dyrektorów Izb Celnych i podległych im pracowników powstała 
koncepcja aby wybrane rejestry wymagane zarządzeniem nr 23 
prowadzić w formie elektronicznej. Izba Celna w Białej Podlaskiej 
zaproponowała ich realizację w ramach Systemu Przetwarzania 
Danych (w skrócie SPD), używanego przez wszystkie izby celne 
w Polsce m.in. do prowadzenia elektronicznej książki służby. 

W celu ułatwienia realizacji zadań przez jednostka administracji 
celnej związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych przy-
gotowano w formie elektronicznej możliwość prowadzenia rejestrów 
wskazanych w §16 załączniki 11-13, 17-19 zarządzenia nr 23 tzn. 
[1]: 
– rejestru powtórnych rewizji celnych – wzór druku do sporządza-

nia umieszczony jest w zał. nr 11, druk zawiera kolumny: pozy-
cja rejestru, data rewizji, dane osoby poddanej rewizji, przed-
miot rewizji, rodzaj dokumentu i pozycja ewidencji, wynik po-
wtórnej rewizji, nazwisko i imię przeprowadzającego rewizję, 
uwagi, 

– rejestru przeszukania osób – wzór druku do sporządzania 
umieszczony jest w zał. nr 12 druk zawiera kolumny: pozycja re-
jestr, data i godzina przeprowadzenia przeszukania osoby, imię 
i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo osoby 
przeszukanej, kierunek podróży, kraj przyjazdu/wyjazdu, miej-
sce przeszukania osoby, dokładny opis przeprowadzenia prze-
szukania, opis zachowania się osoby przeszukiwanej, miejsce 
ukrycia przemytu itp., zlecający przeszukanie, imię i nazwisko, 
stanowisko osoby przeprowadzającej przeszukanie i osób 
uczestniczących, uwagi, 

– rejestru zarządzenia konwoju – wzór druku do sporządzania 
umieszczony jest w zał. nr 13, druk zawiera kolumny: pozycja 
rejestru, data i godzina wyjazdu, nazwisko funkcjonariusza od-
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powiedzialnego za konwój, nazwa firmy konwojującej, liczba 
środków transportu, urząd odbiorczy, data i godzina dostarcze-
nia do urzędu odbiorczego, data i godzina powrotu, uwagi, 

– rejestru tranzytu towarów strategicznych przez terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej – wzór druku do sporządzania umiesz-
czony jest w zał. nr 17, druk zawiera kolumny: nr ewidencyjny, 
numer zezwolenia lub pozwolenia na tranzyt/nr licencji ekspor-
towej wydanej przez kraj eksportera, pozycja ewidencji zgłosze-
nia celnego, data rozpoczęcia tranzytu, data plan. zakończenia 
tranzytu, pozycja ewidencji urzędu celnego granicznego zakoń-
czenia tranzytu, identyfikacyjne potwierdzonej karty kontr. T5, 
data zamknięcia tranzytu, nazwa towaru, nr kontrolny towaru, 
kod CN towaru, ilość i wartość towaru, nazwa i adres eksporte-
ra, nazwa i adres zgłaszającego towar do procedury, nazwa 
i adres importera, 

– rejestru przywozu, wywozu i przewozu odpadów – wzór druku 
do sporządzania umieszczony jest w zał. nr 19 druk zawiera ko-
lumny: pozycja rejestru, data dokonania wpisu do rejestru, nr 
dokumentu zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemiesz-
czania odpadów (pole 3), łączna ilość odpadów wynikająca z 
dokumentu zgłoszenia transgranicznego przesyłania/przemiesz-
czania odpadów (pole nr 5), ilość odpadów przewożona zgodnie 
z dokumentem przesyłania dotyczącym transgranicznego prze-
syłania/przemieszczania odpadów (pole nr 5), ilość odpadów 
pozostała do wykorzystania, uwagi, 

– rejestru towarów cofniętych poza obszar celny Wspólnoty lub na 
ten obszar – wzór druku do sporządzania umieszczony jest 
w zał. nr 18, druk zawiera kolumny: pozycja rejestru, data doko-
nania wpisu do rejestru, dane osoby przewożącej towar, obywa-
telstwo osoby, opis towaru, przyczyny cofnięcia, podpis funkcjo-
nariusza celnego dokonującego wpisu, uwagi. 

Sporządzanie wymaganych przez Ministerstwo Finansów (w skrócie 
MF) druków bez prowadzenia elektronicznych rejestrów jest czaso-
chłonne i wymaga gromadzenia danych w wersji papierowej. Głów-
nym celem wdrożenia Rejestrów SC jest umożliwienie szybkiego 
generowania wydruków dowolnych pozycji rejestru w dowolnym 
okresie dla jednostek administracji celnej zobligowanych do prowa-
dzenia rejestrów zarządzeniem nr 23.  

Rejestry SC zaimplementowane są jako jeden z modułów Sys-
temu Przetwarzania Danych (w skrócie SPD) zrealizowanego 
w technologiach PHP+Javascript+AJAX, z bazą danych w MySQL. 
System SPD jest aplikacją webową (uruchamianą przy wykorzysta-
niu przeglądarki internetowej), udostępnioną w sieci rozległej MF, 
zaprojektowaną i wykonaną przez pracowników Izby Celnej w Białej 
Podlaskiej, w celu usprawnienia pracy jednostek organizacyjnych w 
Służbie Celnej. W SPD zrealizowane są moduły tj. Elektroniczna 
Książka Służby, Moduł Motywacyjny, Moduł Statystyczny, Rejestr 
Kontroli, Rejestr Ujawnień, Rejestr Wykorzystania Sprzętu, System 
Kontroli Odpraw, Rejestr obsługi awizacji eBooking BUS i wiele 
innych, których użycie ułatwia dokumentację czynności służbowych 
i gromadzenie danych o przebiegu służb i odpraw, zrealizowanych 
kontrolach, wykrytych ujawnieniach i wykorzystanych przy nich 
zasobach, sprzęcie itp. 

2. MODEL PRZECHOWYWANYCH DANYCH  
W REJESTRACH SŁUŻBY CELNEJ 

W bazie danych muszą być gromadzone dane niezbędne do 
generowania wydruków określone w załącznikach 11-13, 17-19 
zarządzenia nr 23 (przedstawione wcześniej). Dla każdego z reje-
strów dane przechowywane są w odrębnych tabelach, ale struktura 
tych danych jest zbliżona i przedstawiona na rys. 1.  

 
Rys. 1. Struktura bazy danych w Rejestrach SC 
 

Tabela oznaczona na rys.1 jako DodatkoweDane służy do 
zbierania zwielokrotnionych danych dla wpisu, takich których nie da 
się gromadzić w „płaskiej” tabeli RejestrSC: 
– w rejestrze powtórnych rewizji celnych – do przechowywania 

nazwisk i imion osób przeprowadzających rewizję, 
– w rejestrze przeszukania osób – do przechowywania nazwisk, 

imion i stanowisk osób przeprowadzających przeszukanie 
i osób uczestniczących w nim, 

– w rejestrze zarządzenia konwoju – do przechowywania nazwisk 
i imion funkcjonariuszy odpowiedzialnych za konwój, 

– rejestru tranzytu towarów strategicznych przez terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej – do przechowywania danych poszcze-
gólnych towarów strategicznych (nazwy, numeru kontrolnego, 
kodu CN, ilości i wartości towaru), 

– rejestru przywozu, wywozu i przewozu odpadów – do przecho-
wywania danych poszczególnych odpadów (ilości i jednostki 
miary odpadów przewożonych i pozostałych do wykorzystania), 

– rejestru towarów cofniętych poza obszar celny Wspólnoty lub na 
ten obszar – do przechowywania danych poszczególnych towa-
rów cofniętych (nazwy, ilości i jednostki miary). 

 
Rejestry SC są dopuszczone do stosowania przez Generalne-

go Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) 
i można w nich przechowywać dane osobowe. Jest to możliwe 
dzięki użyciu nowoczesnych technologii zapewniających bezpie-
czeństwo danych i pełnemu zapisowi danych historycznych w tabeli 
Historia tj. login użytkownika, data operacji i jej szczegóły dla 
wszystkich operacji (podglądu, edycji, dodawania, zmiany statusu), 
w których przetwarzane lub przeglądane są dane osobowe. 

Poza danymi rejestrowymi i historycznymi gromadzone są da-
ne: login i data przy dodawaniu wpisu (w polach login_wpis, da-
ta_wpis), login i data przy ostatniej korekcie wpisu (w polach lo-
gin_korekta, data_korekta), aktualny status wpisu (w polu status). 

Każdy wpis ma przypisaną komórkę organizacyjną w polu jed-
nostka, w której został dodany. Dodatkowo w momencie dodawania 
wpisu automatycznie tworzony i zapisywany w polu numer tabeli 
RejestrSC jest jego numer ewidencyjny w formacie zgodnym 
z zasadami prowadzenia ewidencji w Służbie Celnej. 

3. PRZYPADKI UŻYCIA REJESTRÓW SŁUŻBY CELNEJ 

Główną wymaganą funkcjonalnością Rejestrów SC jest możli-
wość generowania wydruków rejestrów do formatu odpowiadające-
go załącznikom do zarządzenia nr 23 Ministra Finansów z dnia 
05.06.2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej 
ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzo-
rów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów 
formularzy używanych w toku sprawowania kontroli [1]. 

Aby generowanie wydruków było możliwe, konieczne jest wpi-
sywanie danych i odpowiednia, wygodna dla użytkowników, ich 
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obsługa. W rejestrach SC poszczególnym użytkownikom przypisy-
wane są role: rejestratora, operatora, statystyka. W zależności od 
posiadanych ról (dany użytkownik może mieć przydzieloną więcej 
niż jedną rolę) dostępne są różne przypadki użycia Rejestrów SC 
(patrz: rys. 2). 

 
Rys. 2. Diagram przypadków użycia dla Rejestrów SC 
 

Użytkownik z rolą rejestratora może w ramach jednostki, w któ-
rej pracuje dodawać wpis, wyszukiwać i przeglądać dane. Może 
również dla dodanych przez siebie wpisów: dokonywać ich korekty 
(dla wpisów będących w obsłudze) lub zmiany statusu (kończyć 
obsługę wpisu, przywracać je do obsługi z listy wpisów obsłużonych 
lub anulować). 

Użytkownik z rolą operatora może w ramach własnej jednostki: 
wyszukiwać i przeglądać dane oraz korygować i zmieniać statusy 
wpisów utworzonych przez wszystkich użytkowników (kończyć 
obsługę wpisu, przywracać je do obsługi z listy wpisów obsłużonych 
lub anulować) 

Użytkownik z rolą statystyka może wyszukiwać i przeglądać 
dane i generować wydruki w formacie odpowiadającym załącznikom 
do zarządzenia nr 23. Statystyk ma dostęp do danych właściwy dla 
jednostki, w której pracuje, zgodnie z hierarchię obowiązującą 
w SC: 
– statystyk w oddziale celnym ma dostęp jedynie do danych we 

własnej jednostce,  
– statystyk w jednostkach urzędu celnego ma dostęp do danych 

wszystkich komórek organizacyjnych podległych swojemu urzę-
dowi,  

– statystyk w jednostkach izby celnej ma dostęp do danych 
wszystkich komórek organizacyjnych. 

4. REALIZACJA PRZYKŁADOWYCH PRZYPADKÓW 
UŻYCIA DLA REJESTRÓW SŁUŻBY CELNEJ 

Interfejs użytkownika Rejestrów SC można przedstawić pre-
zentując działanie dowolnego z nich np. rejestru towarów cofniętych 
poza obszar celny Wspólnoty lub na ten obszar.  

Użytkownik po uruchomieniu rejestru ma w prawym górnym ro-
ku przeglądarki dostęp do przycisków (patrz: rys. 3-5) [13]: 
–  „Lista wpisów w obsłudze” - widoczny dla wszystkich użytkow-

ników, 
– „Wpisy obsłużone” - widoczny dla wszystkich użytkowników,  
– „Dodaj nowy wpis” - widoczny dla użytkownika z rolą rejestrato-

ra, 
– „Wydruk ewidencji” - widoczny dla użytkownika z rolą statysty-

ka. 
Po naciśnięciu przycisku „Dodaj nowy wpis” rejestratorowi wyświetla 
się formatka dodawania nowego wpisu w rejestrze (patrz: rys .3). 
We wszystkich Rejestrach SC dane, dla których znane są dostępne 
możliwe wartości są prezentowane w listach wyboru. Słowniki tych 
danych są gromadzone w SPD. Przykładowo przy dodawaniu wpisu 
dla rejestru towarów cofniętych przedstawionego na rys. 3 ze słow-
ników korzysta się ze słowników w przypadku wypełniania pól Kie-
runku, Przyczyn cofnięcia, Jednostek miary towarów i Obywatelstwa 
osoby.  

Do wypełniania danych zwielokrotnionych stosowana jest dy-
namicznie tworzona tabela przy wykorzystaniu Javascript (patrz: 
dodawanie towarów „Towar 1 ” i „Towar 2” na rys. 3).  

Walidacja poprawności wprowadzanych danych (pola obligato-
ryjne oznaczone są czerwoną gwiazdką, kontrolowane są też typy 
dla poszczególnych pól) jest wykonywana zarówno po stronie klien-
ta (z poziomu JavaScript) jak i serwera (z poziomu PHP), co znacz-
nie ogranicza ryzyko wystąpienia niepoprawnych wpisów. Stosowa-
na jest transakcyjność – w przypadku błędu zapisu kompletnych 
danych następuje automatyczne wycofanie wprowadzonych wcze-
śniej zmian i wyświetlenie informacji o błędzie dla użytkownika. 

W momencie poprawnego zapisu wypełniana systemowo jest 
„Data dokonania wpisu do rejestru” i „Pozycja rejestru”. „Pozycja 
rejestru” to numer ewidencyjny w formacie zgodnym z zasadami 
ewidencji pism/spraw w Służbie Celnej, składa się z kodu jednostki, 
numeru teczki dla danej ewidencji, kolejnego numeru wpisu w da-
nym roku i roku ewidencji rozdzielonych separatorem „.”. Dla wpisu 
testowego przykładowo nadany jest numer (patrz: rys. 4) „300000-
IITW.7325.1.2016”, który oznacza, że wpis wykonano w jednostce 
o kodzie „300000-IITW”, w teczce 7325 (taka teczka jest przydzielo-
na do ewidencji towarów cofniętych) i jest to pierwszy wpis w tej 
jednostce i teczce w roku 2016. 

 
Rys. 3. Formatka dodawania wpisu w przykładowym Rejestrze SC  
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We wszystkich rejestrach dostępny jest panel przycisków 
umożliwiających obsługę wpisów na listach „Lista wpisów w obsłu-
dze” i „Wpisy obsłużone” (dla poszczególnych wpisów mogą być 
dostępne inne przyciski, w zależności od roli i jednostki rejestrującej 
wpis – patrz: rys. 4) [13]: 

–  „Edytuj” – umożliwia edycję wybranego wpisu, 

–  „Zakończ obsługę wpisu” – kończy obsługę wpisu, który 
znika z listy bieżących wpisów i trafia na listę „Wpisy obsłużo-
ne”, 

–  „Przywróć do obsługi” – umożliwia przywrócenie do edycji 
wpisu znajdującego się na liście wpisów obsłużonych, 

–  „Anuluj” - umożliwia anulowanie wpisu, 

–  „Podgląd” - umożliwia podgląd wybranego wpisu.  
Na listach „Lista wpisów w obsłudze” i „Wpisy obsłużone” dane 
prezentowane są w różnych kolorach. Wpisy własne użytkownika, 
przez niego dodane, wyświetlone są w kolorze niebieskim. Wpisy 
anulowane są przekreślone. Wpisy obsłużone, dodane przez innych 
użytkowników, prezentowane są w kolorze czarnym. W kolorze 
czerwonym pokazane są wpisy przywrócone do obsługi. 

Każdy rejestr posiada panel wyszukiwania umożliwiający wy-
szukiwanie (filtrowanie) wpisów według odpowiednich kryteriów [13]. 
Wszystkie dane prezentowane na listach mogą być zapisane jako 
plik w formacie xls (po naciśnięciu przycisku „Szukaj (xls)”), który 
można poddać obróbce w zewnętrznym programie takim jak MS 
Excel. 

Kluczową funkcjonalnością jest możliwość wygenerowania wy-
druku rejestrów do formatu xls odpowiadającego załącznikom do 
zarządzenia nr 23. Generowanie wydruku jest dostępne dla użyt-
kownika z rolą statystyka. Wydruk jest tworzony dla określonych 
pozycji ewidencji, wybranej jednostki i wybranego roku: wydruk 

ewidencji z pozycji od 1 do 2 z roku 2016 dla jednostki „300000-
IITW” przedstawiony jest na rys. 5. 

5. WYKORZYSTANIE REJESTRÓW SŁUŻBY CELNEJ  

Wdrażanie Rejestrów SC rozpoczęto, po trwających około trzy 
miesiące testach i dostosowywaniu systemu do wymagań zgłoszo-
nych przez użytkowników, w Izbie Białej Podlaskiej 01.01.2015 r. Po 
roku elektroniczne rejestry wprowadzono we wszystkich pozosta-
łych izbach. Ich stosowanie jest dobrowolne – papierowa ewidencja 
jest zastępowana elektroniczną jedynie w tych jednostkach, w któ-
rych kierownictwo uznało, że usprawni to realizację zadań.  

Rejestr zarządzenia konwoju nie był do tej pory wykorzystany – 
aktualnie bardzo rzadko zdarzają się konwoje przeprowadzane 
z udziałem SC. W izbach celnych w Kielcach, Krakowie, Opolu 
i Wrocławiu nie skorzystano z rejestrów – liczba realizowanych tam 
zadań, które należałoby wpisywać do Rejestrów SC jest bardzo 
niewielka. Dotychczasowe wykorzystanie rejestrów w pozostałych 
izbach celnych przedstawione jest w tab. 1 (dane w tabeli pobrane 
są bezpośrednio z bazy danych SPD).  

Duża liczba wpisów w rejestrach SC jest wykonywana w izbach 
celnych z drogowymi przejściami granicznymi (IC Przemyśl, IC 
Białystok, IC Biała Podlaska, IC Olsztyn). Rejestry są wykorzysty-
wane głównie przez drogowe oddziały celne graniczne, w dalszej 
kolejności przez oddziały celne przy portach morskich i lotniskach 
oraz sporadycznie przez referaty mobilne (z Wydziału Zwalczania 
Przestępczości). Oddziały celne wewnętrzne rejestrują jedynie 
przywóz, wywóz i przewóz odpadów.  W największej liczbie jedno-
stek wykorzystywany rejestr powtórnych rewizji celnych (63 jednost-
ki) i rejestr przeszukania osób (39 jednostek). Bardzo rzadko przy-
datny był rejestr tranzytu towarów strategicznych – wprowadzono 
587 wpisów w 6 komórkach organizacyjnych. 

 
Rys. 5.  Generowanie wydruku w przykładowym Rejestrze SC  
 

 

 
Rys. 4.  Lista bieżących wpisów w przykładowym Rejestrze SC  
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PODSUMOWANIE 

W artykule opisano elektroniczne Rejestry Służby Celnej, które 
wdrożono w 2016 roku. Celem wdrożenia przedstawionych reje-
strów jest ograniczenie czasochłonnej, papierowej ewidencji da-
nych, w której stosunkowo często popełniane są błędy przy tworze-
niu zestawień. 

Zaprezentowane elektroniczne rejestry są stosowane przez 
większość komórek organizacyjnych w Służbie Celnej, w których 
często realizowane są zadania objęte zarządzeniem nr 23 Ministra 
Finansów.  
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Electronic registers as a solution to improve work of the Cus-
toms Service 

In recent years, the Customs Service introduced many 

innovative electronic solutions that improve the quality of 

customer service and organization of work in the customs 

administration. As part of the improvements the circulation 

of paper documents is gradually reduced. One of the projects 

electronic Registers of the Customs Service to replace paper 

registers used in the course of customs control are imple-

mented. 

The aim of the article is to present information about the 

Registers of the Customs Service, among others, the manner 

of their implementation, the model data storage, basic use 

cases and their current use. 
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Tab. 1. Wykorzystanie poszczególnych Rejestrów Służby Celnej w okresie 01.01.2016-30.09.2016  

 

Rejestr powtórnych rewizji 
celnych 

Rejestru przeszukania osób Rejestr tranzytu towarów 
strategicznych 

Rejestr odpadów 
 

Rejestr towarów cofniętych 

L. jedn. L. wpisów L. jedn. L. wpisów L. jedn. L. wpisów L. jedn. L. wpisów L. jedn. L. wpisów 

IC Biała Podlaska 20 2807 14 2236 2 565 5 2657 9 2473 

IC Białystok 6 8843 6 1374 1 3 2 315 3 1635 

IC Gdynia 5 64 2 74 2 18 2 46 0 0 

IC Katowice 3 13 0 0 0 0 1 1038 0 0 

IC Łódź 3 18 0 0 0 0 2 29 0 0 

IC Olsztyn 7 3506 6 6993 0 0 1 56 4 644 

IC Poznań 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

IC Przemyśl 13 4004 7 8365 1 1 1 323 5 15323 

IC Rzepin 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

IC Szczecin 1 1 0 0 0 0 1 91 1 11 

IC Toruń 0 0 0 0 0 0 2 639 0 0 

IC Warszawa 4 94 3 28 0 0 1 18 1 1 

SUMA 63 19351 39 19071 6 587 18 5212 23 20087 
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