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1 Wstęp 

System eHuzar, wraz z modułem EwidencjaH7USZ, opracowany przez firmę Huzar-Software Andrzej 

Huzar, służy do prowadzenia ewidencji H7 USZ, zgodnej z następującymi dokumentami: 

1. Wymagania ewidencji USZ  - 
https://puesc.gov.pl/documents/10180/111891042/Wymagania+ewidencji+USZ+12.04.2021.doc/73d79476-5bdf-44e2-a061-

83f31e751b2e 
2. Ewidencja USZ dane 

https://puesc.gov.pl/documents/10180/111891042/Ewidencja+USZ+-+dane.docx/c214374a-d2e7-4870-a048-e31c88f4d605 
3. Specyfikacja komunikatów AIS H7 – w tym ZC215H7 

https://puesc.gov.pl/documents/10180/4474781/AIS_ECOM_SXML_PL_w_2_00.zip/aea33eb5-13d1-4903-9027-273a90458292 

  

Ewidencja składa się z dwóch elementów: 

1. Programu MagCSMS, który służy do zarządzania przesyłkami oraz magazynem czasowego 

składowania. W programie tym istnieje możliwość wprowadzania przesyłek do Ewidencji USZ, 

kontroli dostępu do danych przesyłki, automatycznego zwolnienia do procedury po określonym 

czasie oraz tworzenia miesięcznych zgłoszeń celnych ZC215H7 (w procedurze C07 F49) 

2. Serwisu WWW eHuzar wraz z modułem EwidencjaH7USZ, dostępnej dla funkcjonariuszy celnych, 

która ma służyć do podglądu ewidencji przesyłek, przeszukiwania ewidencji oraz umożliwiać 

skierowanie określonych przesyłek do kontroli. 

W poniższym dokumencie opisane jest w jaki sposób można korzystać z systemu eHuzar oraz jakie 

funkcje zapewnia moduł EwidencjaH7USZ. 

Dane, prezentowane na zrzutach ekranu są nieprawdziwe, nie reprezentują faktycznych danych 

istniejących przesyłek. 

2 Logowanie i wylogowanie 

Po wejściu na stronę systemu informatycznego eHuzar za pomocą przeglądarki internetowej należy 

kliknąć przycisk Zaloguj znajdujący się w prawym górnym roku strony. Po kliknięciu wyświetlone zostanie 

ekran logowania, w którym należy wpisać identyfikator oraz hasło użytkownika, a następnie kliknąć 

przycisk Zaloguj. 

Opcja Zapamiętaj mnie zapisze dane logowania użytkownika w lokalnej przeglądarce umożliwiając 

kolejne wejścia na stronę bez konieczności ponownego logowania. 
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W przypadku gdy włączona została autoryzacja dwuetapowa 2FA użytkownik zostanie poproszony o 

dodatkowy kod zabezpieczający. 
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Opcja Zapamiętaj tą przeglądarkę internetową umożliwia zapamiętanie konfiguracji aktualnej 

przeglądarki internetowej, za pomocą której następuje logowanie umożliwiając w przyszłości logowanie 

bez konieczności podawania dodatkowego kodu zabezpieczającego.  

W przypadku gdy kod autoryzacyjny z jakiś powodów nie jest prawidłowy, istnieje możliwość 

zalogowania za pomocą kodów awaryjnych, które zostały ustalone podczas konfiguracji Dwuetapowej 

autoryzacji 2FA. 
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Aby wylogować się z systemu informatycznego eHuzar należy wybrać opcję Wyloguj klikając w przycisk 

znajdujący się w prawym górnym rogu strony.  

3 Konfiguracja konta 

Klikając w prawym górnym rogu strony w przycisk wyświetlający Imię i Nazwisko użytkownika, 

wyświetlona zostanie lista opcji, umożliwiająca konfigurację danych zalogowanego użytkownika. 

3.1 Konto 

Opcja pozwala na zmianę adresu e-mail na koncie użytkownika. W przyszłości w tym miejscu mogą 

pojawić się dodatkowe opcje zmiany np. imienia, nazwiska. 
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3.2 Zmiana hasła 

Opcja pozwala na zmianę hasła zalogowanego użytkownika. Aby zmienić hasło należy w pierwszej 

kolejności podać aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wpisać nowe hasło.  

Uwaga: jeśli w konfiguracji została ustalona reguła złożoności hasła, zostaną wyświetlone dodatkowe 

informacje o wymaganiach. 
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3.3 Autoryzacja dwuetapowa 2FA 

Autoryzacja dwuetapowa 2FA pozwala na zabezpieczenie dostępu do systemu informatycznego eHuzar 

za pomocą dodatkowego klucza, który jest wymagany podczas logowania do systemu. Autoryzacja 

dwuetapowa 2FA aktualnie wspiera programy Microsoft Authenticator, Google Authenticator oraz Authy, 

umożliwiające generowanie dodatkowego klucza. W przyszłości mogą pojawić się dodatkowe opcje 

zabezpieczenia logowania. 
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Po wybraniu opcji Autoryzacja dwuetapowa 2FA należy postępować zgodnie z instrukcją wyświetloną na 

ekranie. 

Końcowym etapem konfiguracji autoryzacji jest wygenerowana lista 10ciu kodów awaryjnych, które 

pozwolą na dostęp do systemu w przypadku awarii aplikacji generującej dodatkowy klucz. 

Uwaga: awaryjne kody należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

Uwaga: awaryjne kody mogą być użyte tylko jeden raz. 
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Dodatkowe opcje występujące w oknie konfiguracji autoryzacji dwuetapowej 2FA: 

• Zapomnij tą przeglądarkę – opcja wymazuje aktualną przeglądarkę z listy i wymusza ponowne 

wpisanie dodatkowego klucza przy logowaniu 

• Wyłącz autoryzację dwuetapową 2FA – opcja wyłącza autoryzację dwuetapową dodatkowym 

kluczem 

• Wyzeruj awaryjne kody dostępu – opcja generuje nową listę awaryjnych kodów dostępu 

• Konfiguruj aplikację do autentykacji – opcja umożliwia konfigurację aplikacji odpowiedzialnej za 

generowanie dodatkowego klucza 

• Resetuj aplikację do autentykacji – opcja wymazuje konfigurację autoryzacji dwuetapowej i 

rozpoczyna proces ponownej konfiguracji 
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3.4 Resetowanie hasła 

W przypadku zgubienia hasła i problemów z logowaniem istnieje możliwość zresetowania hasła. Po 

podaniu adresu e-mail, na podany adres wysłana zostanie wiadomość e-mail, która zawiera link 

pozwalający na ustawienie nowego hasła. 
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4 Ewidencja H7 USZ 

W samej ewidencji istnieje możliwość podglądu listy Przesyłek oraz Towarów. 
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4.1 Lista przesyłek 

 

  

Na liście przesyłek prezentowane są wszystkie przesyłki, które zostały umieszczone w Ewidencji H7 USZ w 

programie MagCS. Przesyłki są wyświetlane w tabelce – jedna przesyłka na jeden wiersz. Możliwe jest 

wykonanie następujących operacji po kliknięciu przycisku: 

• Szukaj - wyszukanie przesyłek wg określonego tekstu 

• Rewizja, Status - odfiltrowanie przesyłek wg statusu, stanu kontroli (Rewizja) 

• Zaawansowane - wyszukanie przesyłki wg zaawansowanego wyszukiwania – z możliwością 

konfiguracji parametrów wyszukiwania 

• Baza danych - wskazanie bazy danych ewidencji, w przypadku gdy ewidencja prowadzona jest 

osobno w różnych oddziałach firmy. 

• Zmiana liczby wyświetlanych przesyłek na stronie 

  

Przykładowo, filtrowanie wg statusu przedstawia się następująco: 
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Każda przesyłka, która trafia do Ewidencji, otrzymuje na początek status Oczekuje na zwolnienie. Kolejne 

statusy są przypisywane przesyłce w zależności od akcji, którą na przesyłce dokona: 

1. Program MagCS - np. automatyczne zwolnienie przesyłki po określonym czasie 

2. Funkcjonariusz celny – np. zatrzymanie przesyłki do kontroli 

3. Użytkownik programu MagCS – np. tworząc zgłoszenie zbiorcze H7 USZ (F49) 

 

Listę przesyłek można też wyszukiwać w sposób zaawansowany, tworząc listę warunków powiązanych 

operatorem logicznym „i” (AND): 

 

Okno powyżej pozwala na skonstruowanie zapytania wg wielu kryteriów. Każde z zapytań można zapisać 

jako predefiniowane (przycisk Zapisz). 

 

Przykładowo, poniżej zaprezentowane jest wyszukiwanie, które ma znaleźć przesyłki, gdzie opis towaru 

zawiera „iPhone”, a jednocześnie wartość jest mniejsza od 300 zł i w kodzie CN występuje ciąg „1712”: 
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Po wybraniu przycisku Zastosuj, lista przesyłek jest filtrowana wg wskazanych parametrów. Parametry 

wyszukiwania są prezentowane nad listą przesyłek: 

 

 

4.2 Ewidencja towarów 

Ewidencję można też przeglądać wyświetlając szczegóły towarów przesyłek. Służy do tego przycisk na 

górze eHuzar \ Ewidencja USZ \ Lista Towarów. 

Lista towarów przesyłek w ewidencji prezentuje się następująco: 
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4.3 Podgląd i edycja przesyłki 

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych danych wskazanej przesyłki, po kliknięciu przycisku 

Podgląd na liście przesyłek lub Przesyłka na liście towarów: 

 

 

(na powyższym ekranie wartości i kwoty podatku VAT są symulowane, nie odpowiadają prawdziwej 

ewidencji, służą tylko zaprezentowaniu przykładowych danych) 

  

W okienku tym funkcjonariusz celny może: 

1. Podejrzeć wszystkie dane przesyłki, razem z towarami, które wchodzą w jej skład 

2. Przejrzeć listę adnotacji wpisanych przez podmiot lub funkcjonariusza 

3. Zmienić stan kontroli, wybierając następujące parametry: 

a. Brak kontroli - wartość domyślna dla każdej przesyłki umieszczanej w ewidencji 

b. Do kontroli - blokuje automatyczne zwolnienie do procedury dla przesyłki 

c. Kontrola pozytywna – zwolnienie przesyłki do obrotu 

d. Kontrola negatywna – zatrzymanie przesyłki. 

4. Dopisać adnotacje 

5. Przejrzeć historię zmian przesyłki 
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Wyświetlenie historii zmian dla przesyłki: 

 

 

4.4 Procedura awaryjna w przypadku braku dostępu do ewidencji przez stronę WWW 

W przypadku, gdy wystąpi problem z dostępem przez WWW do ewidencji, w programie MagCS istnieje 

możliwość wstrzymania automatycznego zwalniania przesyłek do procedury. Przesyłki będą dalej mogły 

być umieszczane w ewidencji, jednakże podmiot nie będzie mógł nimi dysponować, gdyż nie będą 

zwalniane do procedury. 

 

Opcja wstrzymania automatycznego zwalniania przesyłek do procedury: 
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Po ustaniu awarii serwisu WWW, w programie MagCS istnieje możliwość wznowienia automatycznego 

zwalniania przesyłek. W takim przypadku istnieje możliwość skonfigurowania dodatkowego czasu, który 

będzie dodany do czasu zwolnienia przesyłki do procedury. Jest to konieczne, aby zapewnić 

funkcjonariuszowi czas zapoznania się z przesyłkami, które trafiły do ewidencji w trakcie awarii serwisu 

eHuzar WWW. 

 

Opcja wznowienia automatycznego zwalniania przesyłki do ewidencji: 
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