
I 

Logistyka 
 

 

   

1606 AUTOBUSY 12/2016 
 

Marcin KLIMEK 

APLIKACJA DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH  

DO ZGŁOSZEŃ CELNYCH W USŁUDZE E-ZAŁĄCZNIKI 

 

Służba Celna realizuje coraz większą liczbę nowoczesnych usług elektronicznych. Jednym z celów wprowadzania e-usług 

jest stopniowe ograniczanie papierowego obiegu dokumentów. Do wdrożonych rozwiązań w roku 2014, stwarzających możli-

wość dostarczania elektronicznie części dokumentów dołączanych do zgłoszenia celnego, jest usługa e-Załączniki.  

Początkowo obsługa dokumentów w e-Załączniki wymagała dużej liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy 

celnych. W ramach rozwoju wprowadzony jest automatyczny kanał do przetwarzania pakietu e-załączników. Celem artykułu 

jest m.in. prezentacja aplikacji dla przedsiębiorców służącej do przesyłania dokumentów kanałem automatycznym w usłudze 

e-Załączniki – opisany jest sposób jej działania i dotychczasowe wykorzystanie. 

 

WSTĘP 

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych pojawia się coraz 
większa liczba rozwiązań usprawniających obsługę klientów 
w administracji publicznej. Wprowadzane są liczne nowoczesne 
usługi elektroniczne (tzw. e-usługi) [1] m.in. przez jednostki admini-
stracji celnej [8,13]. Służba Celna (w skrócie SC) jest jedną 
z najbardziej nowoczesnych instytucji publicznych w Polsce, co 
potwierdza raport wykonany na zlecenie Komisji Europejskiej [9], 
w którym przedsiębiorcy m.in. podkreślają korzystny wpływ świad-
czonych usług elektronicznych na uproszczenie procedur celnych 
oraz obniżenie kosztów działalności firm.  

Wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w SC 
jest realizowane w ramach m.in. „Programu e-Cło” (jako polskiego 
programu realizowanego w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy 
elektronicznego cła „e-Customs”) uruchomionego od roku 2009, 
w którym zakłada się „budowę i wdrożenie zintegrowanego środo-
wiska elektronicznego Służby Celnej dla potrzeb świadczenia elek-
tronicznych usług publicznych związanych z poborem należności, 
obrotem towarowym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa handlu 
międzynarodowego” [8].  

Celem szerszego wykorzystania e-usług ma być zwiększenie 
skuteczności kontroli i dozoru celnego, ograniczenie obiegu doku-
mentów papierowych oraz uproszczenie i unowocześnienie obsługi 
klientów przy odprawach celnych itp. Wprowadzenie usług elektro-
nicznych jest możliwe dzięki wysokiemu poziomowi informatyzacji 
zarówno Służby Celnej jak i korzystających z usług przedsiębior-
ców. 

Jednym z wdrożonych w 2014 roku przez SC projektów, któ-
rych celem jest ograniczenie liczby przedstawianych papierowych 
dokumentów dołączanych do zgłoszeń celnych, jest usługa 
e-Załączniki [4,6]. Usługa daje możliwość przedsiębiorcom (lub 
reprezentującym ich agencjom celnym) przesyłania części doku-
mentów np. świadectw fitosanitarnych, weterynaryjnych, certyfika-
tów zgodności itp., będących załącznikami do zgłoszenia celnego, 
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W celu powiadomienia 
organu celnego o skorzystaniu z usługi e-Załączniki konieczne jest 
umieszczenie w zgłoszeniu celnym w polu 44 kodu informacji do-
datkowej 0PL11 – brak tego kodu oznacza, że dokumenty są 
przedstawiane w formie papierowej. 

W wersji elektronicznej, jako zeskanowane dokumenty, można 
dostarczać załączniki na etapie przyjęcia zgłoszenia celnego oraz 
podczas jego weryfikacji merytorycznej, przy zwykłych zgłoszeniach 
celnych oraz tych realizowanych w ramach procedury uproszczonej, 
dla zgłoszeń celnych importowych, eksportowych lub tranzytowych. 
Wprowadzenie usługi e-Załączniki jest możliwe na mocy artykułu 
224 rozporządzenia KE [10], który daje możliwość ustalania zasad 
przez SC zezwalających na dostarczanie dokumentów niezbędnych 
do objęcia towarów procedurą celną w formie elektronicznej. W tej 
formie mogą być wysyłane załączniki do zgłoszenia celnego, które 
nie wymagają nanoszenia podpisów itp. Szczegółowe informacje o 
usłudze e-Załączniki i o typach dokumentów, które mogą być prze-
kazane elektronicznie oraz tych, które muszą być przedłożone 
organom celnym w formie papierowej, można znaleźć na stronie 
Ministerstwa Finansów [12]. Korzystanie z usługi e-Załączniki jest 
dobrowolne: przedsiębiorcy (agenci celni) mogą dostarczać doku-
menty w wersji papierowej lub jeśli jest to dla nich wygodniejsze np. 
ze względu na dużą odległość do oddziału celnego, wysyłać skany 
załączników drogą poczty elektronicznej.  

Usługę e-Załączniki zrealizował zespół powołany przez Mini-
sterstwo Finansów w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Autor artykułu 
jest jedynym programistą usługi, który zaimplementował opisywaną 
w artykule aplikację dla klientów i system obsługi dla funkcjonariu-
szy celnych.  

Artykuł jest kolejną pracą autora dotyczącą usługi e-Załączniki 
[4,6]. W tej pracy szerzej opisany jest kanał automatycznego prze-
twarzania e-załączników i aplikacja dla przedsiębiorców do wysyła-
nia dokumentów w tym kanale w usłudze e-Załączniki. 

W rozdziale 1 opisane są sposoby dostarczania dokumentów w 
usłudze e-Załączniki (kanały komunikacyjne). W rozdziale 2 zapre-
zentowane są zasady przygotowania pakietu dokumentów, który 
może być przetwarzany w kanale automatycznym. W rozdziale 3 
przedstawiona jest aplikacja służąca do przesyłania e-załączników 
kanałem automatycznym. Na koniec opisane jest dotychczasowe 
wykorzystanie usługi e-Załączniki i prezentowanej aplikacji do wysy-
łania e-załączników. 
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1. SPOSOBY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW 
W USŁUDZE E-ZAŁĄCZNIKI 

Do elektronicznego przekazywania dokumentów przez przed-
siębiorców do jednostek SC pracujących w sieci rozległej WAN 
Ministerstwa Finansów, wykorzystywana jest poczta elektroniczna. 
Jest to rozwiązanie przyjęte ze względu na obowiązujące zabezpie-
czenia sieci WAN i występujące uwarunkowania techniczne, stoso-
wane również przy usłudze awizacji odpraw celnych autokarów 
[3,5]. W ramach dalszego rozwoju usługi do 2020 roku planowane 
jest jej wykonanie na Platformie Usług Elektronicznych Służby 
Celnej (PUESC) [7], w której rejestracja pakietu e-załączników 
będzie się odbywać przy użyciu aplikacji webowej, do której będą 
mieli dostęp funkcjonariusze celni. 

Zeskanowane dokumenty (pliki w formacie PDF o rozmiarze 
mniejszym niż 500 kB, skany czytelne, w rozdzielczości min. 150 
dpi [11]) można przekazywać organom celnym przy użyciu następu-
jących kanałów komunikacyjnych: 
– zwykłego, w którym wysyłane są wiadomości pocztowe zawiera-

jące informacje o zgłoszeniu celnym z ręcznie dodanymi za-
łącznikami w formacie PDF na adres pocztowy e-mail właściwe-
go oddziału celnego, które są następnie rejestrowane przez 
funkcjonariuszy w systemie obsługi e-załączników (patrz: 
rys. 1), 

– automatycznego, w którym wykorzystywana jest aplikacja udo-
stępniona przez SC (lub inna tworząca pakiety e-załączników 
zgodne ze specyfikacją [11]) służąca do wysyłanych pakietu e-
załączników na jeden adres e-mail ezalaczniki@mf.gov.pl au-
tomatycznie przetwarzanych i rejestrowanych w systemie ob-
sługi e-załączników (patrz: rys. 2). 

Wybór sposobu dostarczania pakietu e-załączników należy do 
przedsiębiorcy (agencji celnej). Przy czym kanał automatyczny jest 
preferowany przez SC, jest mniej czasochłonny, pozwala na szyb-
szą obsługę zgłoszenia celnego. 

Przesyłanie e-załączników bez automatycznej ich rejestracji 
(patrz: rys. 1) jest rozwiązaniem udostępnionym od początku wdro-
żenia usługi e-Załączniki. Korzystanie z usługi nie było wtedy wy-
godne, konieczne było wypełnianie dużej liczby danych szczególnie 
przez funkcjonariuszy celnych. Wprowadzanie kanału automatycz-
nego (patrz: rys. 2) znacznie skróciło czas obsługi zgłoszeń celnych 
obejmujących e-załączniki.  
 

 
Rys. 1. Przesyłanie dokumentów w usłudze e-Załączniki bez auto-
matycznego przetwarzania danych  
 

 

 
Rys. 2. Przesyłanie e-załączników z wykorzystaniem aplikacji 
i kanału automatycznego przetwarzania danych 
 

Dokumenty przesłane elektronicznie są przechowywane 
w systemie obsługi e-załączników udostępnionym dla funkcjonariu-
szy przez Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. 
System obsługi jest aplikacją webową napisaną w technologiach 
PHP i Javascript, z bazą danych w MySQL. W kanale zwykłym 
wszystkie dane zgłoszenia i załączniki muszą być wprowadzone 
przez funkcjonariusza. W kanale automatycznym z poziomu syste-
mu obsługi funkcjonariusz ma dostęp do podglądu danych zgłosze-
nia celnego, załączonych do niego dokumentów i ma możliwość 
dalszej ich obsługi np. odrzucenia lub przyjęcia zgłoszenia, archiwi-
zacji itp., nie musi wprowadzać żadnych danych. 

W kanale automatycznym stosowana jest komunikacja drogą 
pocztową o statusie przetwarzanego pakietu w usłudze 
e-Załączniki. Wysyłane są następujące komunikaty do przedsiębior-
ców (agencji celnych): 
– UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru) – komunikat o treści: 

„Odebrano wiadomość czekaj na EZ1 lub EZ2”, 
– EZ1 – komunikat potwierdzający poprawny zapis pakietu 

e-załączników, 
– EZ2 – komunikat o systemowym odrzuceniu pakietu 

e-załączników ze względów formalnych, 
– EZ4 – komunikat o odrzuceniu pakietu e załączników z informa-

cją od funkcjonariusza o występującym błędzie (np. o nieczytel-
ności załączników lub braku zasadności ich wysłania). 

2. ZASADY TWORZENIA PAKIETU DOKUMENTÓW  
DO AUTOMATYCZNEGO PRZETWORZENIA  
W USŁUDZE E-ZAŁĄCZNIKI 

Wraz z udostępnieniem przedsiębiorcom, agencjom celnym 
kanału automatycznego dla usługi e-Załączniki stworzono specyfi-
kację standardu automatycznej wymiany danych pomiędzy ze-
wnętrznymi podmiotami, a jednostkami administracji celnej, w której 
zawarty jest opis struktury i zawartości informacyjnej przesyłanych 
pakietów dokumentów. 

Pakiet dokumentów do automatycznego przetworzenia w ra-
mach usługi e-Załączniki może być przygotowany w aplikacji opisy-
wanej w tym artykule lub przygotowany zgodnie z przedstawioną 
specyfikacją [11], którą ma umożliwić firmom programistycznym 
budowę aplikacji dostosowanych do potrzeb klientów, zintegrowa-
nych z wykorzystywanymi przez nich programami do obsługi zgło-
szeń celnych. Przykładowe rozwiązanie biznesowe, dedykowane 
dla agencji celnych, uwzględniające wysyłkę elektronicznych doku-
mentów kanałem automatycznym w usłudze e-Załączniki, opraco-

mailto:ezalaczniki@mf.gov.pl
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wane jest w programie do kompleksowej obsługi zgłoszeń celnych 
przez firmę Huzar Software [2].  

Plik do wysłania w celu obsługi kanałem automatycznym nale-
ży przygotować jako zestaw plików: zeskanowanych dokumentów 
dołączanych do zgłoszeń celnych w formacie XML oraz pliku eza-
lacznik.xml o ściśle określonej strukturze opisanej poniżej, spako-
wanych i zapisanych jako plik w formacie ZIP z przypisanym rozsze-
rzeniem ez. Pakiet przygotowuje się przez skopiowanie wszystkich 
załączników (zeskanowanych dokumentów pdf) do wybranego 
katalogu, w którym tworzony jest też plik o nazwie ezalacznik.xml 
zawierający informacje o zgłoszeniu celnym i załączonych do niego 
e-załącznikach. Tak przygotowany katalog zapisywany jest jako 
jeden plik przy użyciu ZIP. Następnie po zmianie rozszerzenia z zip 
na ez plik należy wysłać pocztą internetową na adres ezalaczni-
ki@mf.gov.pl. Po dotarciu na serwer pocztowy zostanie on automa-
tycznie przetworzony i w przypadku braku błędów, pakiet dokumen-
tów zostanie dodany do systemu obsługi e-Załączników dla funkcjo-
nariuszy. 

Struktura pliku ezalacznik.xml jest ściśle określona. Plik ten 
musi zawierać tag <ezalaczniki>, w którym znajdują się następujące 
elementy: 
– <numer> - numer własny (systemowy) zgłoszenia celnego, 
– <ewid> - pierwszy numer ewidencyjny zgłoszenia (np. numer 

OGL/OGU), 
– <ewid2> - drugi numer ewidencyjny zgłoszenia (numer powia-

domienia PWD lub numer MRN2), 
– <oddzial> - sześcioznakowy kod oddziału, do którego wysyłane 

jest zgłoszenie (dane obligatoryjne, dopuszczalne wartości: ko-
dy oddziałów w administracji celnej), 

– <system> - typ zgłoszenia celnego (dane obligatoryjne, dopusz-
czalne wartości: Import, Eksport lub Tranzyt), 

– <etap> - cel wysyłki (dane obligatoryjne, dopuszczalne wartości: 
Wymagania formalne, Na wezwanie urzędu celnego), 

– <procedura> - procedura zgłoszenia (dane obligatoryjne, do-
puszczalne wartości: Zwykła, Uproszczona w miejscu, Zgło-
szenie niekompletne, Zgłoszenie uproszczone, Upr. 
w miejscu ze zgł. uproszczonym), 

– <info> - dodatkowa informacja przekazywana dla funkcjonariu-
sza zawierająca np. opis zgłoszenia wielopozycyjnego (dane 
opcjonalne), 

– występujący jeden lub więcej razy tag <plik> specyfikujący dane 
dołączonych plików pdf (e-załączników) tj. <nazwa> - nazwa pli-
ku pdf wgranego do katalogu, w którym tworzony jest pakiet e-
załączników (dane obligatoryjne zgodne z nazwami plików w 
przygotowanym pakiecie), <kod> - czteroznakowy kod doku-
mentu (pole obligatoryjne), <opis> - dodatkowy opis pliku e-
załącznika, w którym można umieścić informacje o pozycjach 
przy zgłoszeniach wielopozycyjnych (pole opcjonalne). 

Poza spełnieniem wymogów dotyczących struktury pliku XML 
uwzględnić należy następujące wymagania dla poszczególnych 
typów zgłoszeń celnych: 
– przy celu wysyłki Wymagania formalne obligatoryjne jest wy-

pełnienie numeru własnego zgłoszenia <numer>, tag <ewid> 
powinien pozostać pusty, określone są dopuszczalne dokumen-
ty i ich czteroznakowe kody w załączniku 2 na stronie Minister-
stwa Finansów [12],  

– przy celu wysyłki Na wezwanie urzędu obligatoryjne jest poda-
nie danych o jednym z numerów ewidencyjnych zgłoszenia w 
tagu <ewid> lub <ewid2>,  

– dla procedury Zwykła lub Uproszczona w miejscu dostępne 
typy zgłoszeń to Import, Eksport lub Tranzyt, 

– dla procedury Zgłoszenie uproszczone lub Zgłoszenie nie-
kompletne dostępne typy zgłoszeń to Import, Eksport, 

– dla procedury Upr. w miejscu ze zgł. uproszczonym dostępny 
typ zgłoszenia to Eksport. 

3. APLIKACJA DO WYSYŁANIA DOKUMENTÓW 
W USŁUDZE E-ZAŁĄCZNIKI 

Aplikacja dla przedsiębiorców (agencji celnych) daje możliwość 
tworzenia pakietu e-załączników uwzględniającego wszystkie zasa-
dy jego tworzenia opisane w rozdziale 2. Przed zapisem wykony-
wana jest weryfikacja poprawności danych. Aplikacja udostępnia 
również możliwość, przy odpowiedniej konfiguracji, wysyłania utwo-
rzonego pakietu na adres ezalaczniki@mf.gov.pl.  

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich przedsiębiorców na 
stronie informacyjnej usługi e-Załączniki [11] wraz z instrukcją ob-
sługi. Napisana jest w języku C# w środowisku Microsoft Visual 
Studio Express 2012. W katalogu aplikacji umieszczone są pliki 
XML: plik kodydok.xml zawierający dopuszczalne kody dokumen-
tów przy celu wysyłki Wymagania formalne oraz plik oddzialy.xml 
z aktualnymi kodami oddziałów celnych, do których może być wysy-
łane zgłoszenie celne.  

Przed pierwszym użyciem aplikacji należy ją skonfigurować 
(patrz: rys. 3).  

 

 
Rys. 3. Konfiguracja aplikacji do tworzenia i wysyłania pakietów 
dokumentów w usłudze e-Załączniki 
 

Z poziomu zakładki „Oddziały do wyboru" określa się oddziały 
celne, do których dany przedsiębiorca (agencja celna) może wysy-
łać pakiety w usłudze e-Załączniki. Z poziomu zakładki "Konfigura-
cja wysyłki pakietu" określa się sposób wysyłki pakietu 
e-załączników. Dostępne opcje to: 
– „Nie wysyłać pakietu z poziomu aplikacji e-Załączniki” – 

w aplikacji tworzy się pakiet e-załączników zapisanych w wy-
branym katalogu jako plik z rozszerzeniem ez, który następnie 
się wysyła klientem zewnętrznym poczty elektronicznej, 

– „Wysyłać pakiet domyślnym programem pocztowym” – utworzo-
ny plik ez wysyła się z poziomu aplikacji, po naciśnięciu przyci-
sku „Utwórz i wyślij pakiet e-załączników” (patrz: rys. 4) pojawi 
się okno do wysyłki wiadomości w domyślnym kliencie poczto-
wym tj. Microsoft Outlook, Outlook Express, ThunderBird itp., z 
wypełnionym adresem wysyłki i załączonym plikiem ez.  

– „Wysyłać pakiet dla skonfigurowanego konta SMTP” - w celu 
skorzystania z tej opcji należy podać dane konta pocztowego tj. 
adres serwera pocztowego, numer portu SMTP (ang. Simple 
Mail Transfer Protocol), login i hasło, które są zapisywane 
w pliku konfiguracyjnym w postaci zakodowanej, możliwa jest 
konfiguracja bez podania hasła, w tym przypadku hasło do wy-
syłki musi być wpisywane każdorazowo po uruchomieniu apli-
kacji przed wysyłką pierwszego pakietu (przechowywane jest 
w pamięci programu co jest bezpiecznym rozwiązaniem). 

Po skonfigurowaniu w aplikacji możliwe jest tworzenie pakietów 
e-załączników, które mogą być wysłane z wykorzystaniem kanału 
automatycznego. Tworzenie przykładowego pakietu e-załączników 

mailto:ezalaczniki@mf.gov.pl
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zaprezentowane jest na rys. 4. Wszystkie dane w aplikacji wybiera-
ne są ze słowników (dopuszczalne wartości dla poszczególnych pól 
opisane są w rozdziale 2 dla odpowiadających im tagów w pliku 
XML).  
 

 
Rys. 4. Wysyłanie pakietów dokumentów w usłudze e-Załączniki 
z poziomu aplikacji 
 

Po naciśnięciu przycisku „Utwórz i wyślij pakiet e-załączników” 
dokonywana jest walidacja poprawności danych. W przypadku 
braku błędów należy wybrać nazwę pliku ez i katalog, w którym ten 
plik ma być zapisany. Plik ez utworzony dla pakietu e-załączników 
przedstawionego na rysunku 4 to archiwum ZIP, które zawiera trzy 
pliki PDF: index1.pdf, index2.pdf, index3.pdf oraz plik ezalacz-
nik.xml opisujący zgłoszenie celne i jego załączniki przedstawiony 
na rys. 5.  

 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ezalaczniki> 
   <numer>SAD/12345/2016 </numer> 
   <ewid /> 
   <ewid2>PWD/301010/00/12345/2016 </ewid2> 
   <oddzial>301010 </oddzial> 
   <system>Import </system> 
   <etap> Wymagania formalne </etap> 

<procedura>Uproszczona w miejscu </procedura> 
   <info>info dla SC</info> 

<plik> 
      <nazwa>index1.pdf</nazwa> 
      <kod>7P07</kod> 
      <opis>opis7P07</opis> 
  </plik> 
<plik> 
      <nazwa>index2.pdf</nazwa> 
      <kod>C673</kod> 
      <opis>opisC673</opis> 
  </plik> 
<plik> 
      <nazwa>index3.pdf</nazwa> 
      <kod>7P21</kod> 
      <opis>opis7P21</opis> 
  </plik> 

</ezalaczniki> 

 
Rys. 5. Przykładowe zgłoszenie w usłudze e-Załączniki w formacie 
XML 
 

Po zapisie w wybranym katalogu plik ez jest wysyłany ze-
wnętrznym programem pocztowym, domyślnym programem pocz-
towym lub przy użyciu konta SMTP na adres ezalaczni-
ki@mf.gov.pl. Dotarcie e-maila jest natychmiast potwierdzane przez 
wysłanie UPO z serwera pocztowego. Dane z serwera pocztowego 
są przetwarzane co 3 minuty przy użyciu skryptu uruchomionego w 
sieci WAN Ministerstwa Finansów. W przypadku błędów przy wali-
dacji danych pakietu wysyłany jest komunikat EZ2 z informacją o 

wykrytych błędach w pakiecie e-załączników. W przypadku popraw-
nej walidacji danych pakietu wykonanej przez skrypt wysyłany jest 
komunikat EZ1 i rejestrowane są dane zgłoszenia celnego i załącz-
niki do niego w systemie obsługi e-załączników dla funkcjonariuszy 
na podstawie analizy pliku ez.  

Pakiety przetworzone automatycznie trafiają na „Listę oczeku-
jących pakietów”. Funkcjonariusz po wybraniu do obsługi danego 
pakietu (patrz: rys. 6) i przeglądnięciu jego danych, sprawdzeniu 

czytelności załączników PDF (podgląd po naciśnięciu ikonki ) ma 
możliwość zatwierdzenia pakietu e-załączników (pozytywnej weryfi-
kacji) lub jego odrzucenia (tak jak na rys. 6) z podaniem przyczyn 
negatywnej weryfikacji dokumentów. Przy odrzuceniu pakietu sys-
tem wysyła komunikat EZ4 – w treści maila wpisany jest powód 
odrzucenia pakietu (dla przykładu z rys. 6 ten powód to „Nieczytelne 
załączniki”). 

  

 
Rys. 6. Obsługa w rejestrze dla funkcjonariuszy pakietu 
e-załączników wysłanych kanałem automatycznym 
 

Obsługa pakietu e-załączników przesyłanych kanałem automa-
tycznym przez funkcjonariuszy jest krótkotrwała w porównaniu 
z czasochłonnym wprowadzaniem wszystkich danych zgłoszenia 
celnego i załączników realizowanych przy wysyłce e-załączników 
z wykorzystaniem kanału zwykłego. 

4. DOTYCHCZASOWE WYKORZYSTANIE APLIKACJI 
PRZY WYSYŁANIU DOKUMENTÓW W USŁUDZE 
E-ZAŁĄCZNIKI  

Usługa e-Załączniki była wdrażana etapami i stopniowo rozwi-
jana w czasie jej funkcjonowania. Początkowo przeprowadzono 
pilotaż systemu w okresie 01.2014-08.2014, głównie w oddziałach 
podległych Izbie Celnej w Białej Podlaskiej. Działania pilotażowe, 
opisane we wcześniejszym artykule [6], potwierdziły przydatność 
usługi i przyczyniły się do wdrożenia ogólnopolskiego w sierpniu 
2014 roku. W celu szybszego przetwarzania zgłoszeń celnych 
z e-załącznikami od lipca 2015 roku wprowadzono kanał automa-
tyczny z udostępnioną aplikacją do tworzenia pakietów. Od 20 
stycznia 2016 roku możliwe jest wysyłanie pakietów z poziomu 
aplikacji (przy użyciu domyślnego programu pocztowego lub konta 
SMTP). 

W tab. 1 zaprezentowane są informacje o liczbie pakietów zare-
jestrowanych w usłudze „e-Załączniki” w poszczególnych izbach 
celnych w okresie 09.2014-09.2016. 

Z usługi e-Załączniki korzystano dla mniej niż 1% zgłoszeń elek-
tronicznych przekazywanych do jednostek administracji celnej. Nie 
jest możliwe ustalenie, przy jakiej części zgłoszeń celnych zastoso-
wanie e-załączników jest możliwe. Najwięcej pakietów jest kierowa-
nych do Izb Celnych w Warszawie i Białej Podlaskiej. Dość duże 
zainteresowanie usługą jest także w Białymstoku i Szczecinie. 
Niektóre izby celne nie korzystają z usługi e-Załączniki (IC Opole, IC 
Toruń) lub wykorzystują ją sporadycznie (IC Przemyśl, IC Kraków, 
IC Wrocław, IC Rzepin).  

mailto:ezalaczniki@mf.gov.pl
mailto:ezalaczniki@mf.gov.pl
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Liczba dostarczanych e-załączników stale rośnie, zwłaszcza 
w IC Biała Podlaska, do czego przyczynia się ciągły rozwój usługi. 
Wykorzystanie kanału automatycznego, z aplikacją do tworzenia 
pakietów i z aplikacją wysyłającą pakiety, w okresie ich funkcjono-
wania przedstawiono w tab. 2. 

Aplikacja do tworzenia pakietów najszerzej jest wykorzystywana 
przez agencje celne dostarczające pakiety do oddziałów w IC Biała 
Podlaska. Obserwowany jest znaczny wzrost dostarczanych e-
załączników od chwili udostępnienia kanału automatycznego wraz z 
aplikacją do tworzenia pakietów. Rośnie w czasie liczba pakietów 
dostarczanych kanałami automatycznymi (patrz: rys. 7) a maleje 
odsetek pakietów wysyłanych przy wykorzystaniu kanału zwykłego. 

 

 
Rys. 7. Wykorzystanie poszczególnych sposobów dostarczania 
e-załączników w okresie 07.2015-09.2016 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono aplikację do tworzenia i wysyłki pa-
kietów dokumentów do automatycznego przetwarzania w ramach 

usługi e-Załączniki. Udostępnienie tej aplikacji przyczyniło się do 
wzrostu zainteresowania usługą przez przedsiębiorców (agencje 
celne), zwłaszcza w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej, w której prze-
prowadzono akcje promujące nowy kanał komunikacyjny i aplikację 
do przygotowywania pakietu e-załączników np. w formie licznych 
spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami. Zalecane jest zorgani-
zowanie podobnych działań promocyjnych w innych izbach celnych, 
co przyczyni się do szerszego użycia usługi e-Załączniki i tym sa-
mym ograniczenia papierowego obiegu dokumentów. 
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Tab. 1. Liczba pakietów wysłanych w usłudze e-Załączniki w okresie 01.09.2014-30.09.2016  
ROK 2014 2015 2016 

SUMA 
Miesiąc 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

IC Biała Podl. 35 40 39 80 24 31 34 19 25 47 50 173 169 271 281 222 158 101 139 296 273 186 500 552 720 4465 

IC Białystok 1 1 1 1 3 7 49 155 172 128 120 58 25 13 20 14 21 6 14 28 20 18 12 20 15 922 
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Tab. 2. Liczba pakietów wysłanych w usłudze e-Załączniki przy wykorzystaniu kanału automatycznego w okresie 01.07.2015-30.09.2016  

 Wszystkie pakiety dostarczone kanałem automatycznym Wysyłka e-mail z aplikacji 

ROK 2015 2016 
SUMA 

2016 
– SUMA 

Miesiąc 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 

IC Biała Podl. 2 103 79 170 223 162 119 63 92 199 182 146 453 519 680 3192 14 45 106 118 79 200 122 218 902 

IC Białystok 0 0 0 0 0 1 1 0 3 12 2 3 1 2 3 28 0 2 0 0 0 0 0 2 4 

IC Gdynia 1 1 0 1 3 0 1 16 22 36 42 24 33 26 32 238 2 22 29 31 16 28 18 15 161 

IC Katowice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IC Kielce 0 0 7 23 15 29 26 19 28 18 20 15 14 21 19 254 0 2 0 0 0 0 1 1 4 

IC Kraków 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IC Łódź 0 0 0 0 0 14 30 16 36 46 35 50 58 24 48 357 3 34 32 31 31 52 23 48 254 

IC Olsztyn 3 11 1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 3 10 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IC Poznań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 2 9 0 0 0 0 1 1 0 2 4 

IC Przemyśl 0 0 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

IC Szczecin 0 0 0 0 0 0 29 41 62 49 42 41 33 26 29 352 2 10 26 17 10 4 9 7 85 

IC Warszawa 0 2 6 18 125 189 218 132 236 248 260 228 222 190 173 2247 14 78 85 114 113 87 72 71 634 

IC Wrocław 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 7 117 93 220 369 398 425 289 479 608 587 511 818 821 990 6732 35 193 278 311 251 372 245 364 2049 
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Application to send documents attached to customs  
declarations in the e-Attachments service 

Customs Service realizes an increasing number of mod-

ern electronic services. One of the objectives of the intro-

duction of e-services is the gradual reduction of paper docu-

ments flow. For solutions implemented in 2014, posing the 

possibility of providing electronic parts of the docu-ments 

attached to the customs declaration, is a service e Attach-

ments. 

Initially, document handling in e-Attachments service re-

quired a large number of activities performed by customs 

officers. As part of the development an automatic channel for 

processing package of e-attachments is introduced. The pur-

pose of this article is, among others, presentation appli-

cation for entrepreneurs used to send documents in the auto-

matic channel in e-Attachments service – described is 

a method of its action and its previous use. 
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