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1. Informacja o systemie
Ideą wprowadzenia projektu eBooking_BUS jest ożywienie kontaktów turystycznych
i kulturalnych pomiędzy mieszkańcami UE oraz Rosji, Białorusi i Ukrainy poprzez usuwanie
barier oraz stworzenie maksymalnych ułatwień dla osób, przekraczających granicę w celach
turystycznych.
Projekt eBooking_BUS polega na uprzednim, elektronicznym powiadomieniu Służby Celnej
RP (a za jej pośrednictwem automatyczne powiadomienie Straży Granicznej), o planowanym
przyjeździe autobusu przewożącego zorganizowane grupy turystyczne wraz z listą pasażerów,
celem optymalnego dostosowania obsady kadrowej służb granicznych oraz dokonanie
wyprzedzającej oceny ryzyka przejazdu, przed jego faktycznym pojawieniem się na granicy,
Głównym założeniem projektu jest stworzenie warunków skracających czas przekraczania
granicy zorganizowanym grupom turystycznym. Projekt eBooking BUS uwzględnia opcję
przekazywania awizowanego zgłoszenia do służby celnej kraju sąsiedniego, co pozwala na
sprawne przekroczenie całego odcinka granicy państwowej.
Szacowanie ryzyka, dokonywane w sposób automatyczny a także przez wyodrębnione
komórki Służby Celnej usytuowane poza przejściami granicznymi, odciąża funkcjonariuszy z
przejść granicznych i znacznie skraca czas pobytu autobusu na granicy. Zakres czynności
kontrolnych uzależniony jest od poziomu ryzyka przejazdu. W zależności od wyników
prowadzonej analizy, w przypadku przewozów o niskim poziomie ryzyka, możliwe jest
zastosowanie maksymalnych uproszczeń, ułatwień w zakresie kontroli dokonywanych przez
Służbę Celną i Straż Graniczną, co ogranicza czas pobytu autobusu w przejściu granicznym.
Od 2014r. projekt eBooking_BUS stwarza możliwość awizacji przejazdu na określoną,
wybraną godzinę. Ułatwienie to ma optymalizować warunki prowadzenia działalności
gospodarczej przez organizatorów wyjazdów turystycznych, gwarantując przekroczenie granicy
państwowej o ustalonej porze. Aktualna wersja projektu dostosowana została do możliwości
priorytetowej obsługi zorganizowanych grup dzieci. Przewożąc zorganizowane grupy dziecięce
mają Państwo pewność, że odprawa takich autobusów będzie dokonywana poza kolejnością,
niezależnie od ilości autobusów, przekraczających granicę.
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2. Rejestracja użytkownika
Rejestracja Użytkownika w Serwisie polega na: wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
bezpośrednio na stronie www.granica.gov.pl/eBooking podając: nazwę firmy, miejscowość,
ulicę, nr budynku, nr lokalu, adres poczty elektronicznej (stający się jednocześnie loginem do
Serwisu) oraz hasło. Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z małych i
dużych liter, znaków specjalnych oraz liczb. W trakcie rejestrowania się należy zaakceptować
warunki Regulaminu Serwisu. Po poprawnym wypełnieniu formularza, na wskazany adres
poczty elektronicznej zostaje przez Serwis wysłany link aktywacyjny. Użytkownik musi
aktywować konto poprzez wejście na stronę wskazaną przez ten link.
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3. Rozpoczęcie pracy w Serwisie

Po prawidłowym zarejestrowaniu można rozpocząć pracę w Serwisie. W tym celu należy
wpisać Login, którym jest adres internetowy służący do rejestracji, oraz hasło:

Po zalogowaniu w Serwisie uzyskujemy dostęp do opcji: Dodaj nowy przejazd, Historia
zgłoszeń, Edycja danych, Zmiana hasła, Wyloguj
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4. Dodawanie nowego przejazdu
a) określenie miejsca docelowego

W celu dokonania zgłoszenia przejazdu należy wcisnąć przycisk „dodaj nowy przejazd”. Po
wciśnięciu przycisku pojawi się I etap awizacji – określenie miejsca docelowego podróży:

W pierwszej kolejności należy wskazać kierunek przekraczania granicy – wjazd do Unii
Europejskiej lub wyjazd z Unii Europejskiej, przejście graniczne przez które realizowany będzie
przejazd oraz wskazać miejsce docelowe podróży. Na tym etapie należy określić, czy przejazd
będzie dotyczył zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży. Zaznaczenie pola „przewóz dzieci i
młodzieży” pozwoli na priorytetową odprawę w przejściu granicznym i da możliwość awizacji
na dowolną godzinę, bez względu na ilość zgłoszonych w tym okresie autobusów. Dla potrzeb
Serwisu przyjęto, że jako przewóz dzieci i młodzieży realizowany będzie taki przewóz, gdzie
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więcej niż 70% pasażerów stanowią osoby poniżej 17 roku życia. Dane zostaną zweryfikowane
w sposób automatyczny przez system na podstawie dołączonej listy pasażerów.
Po zakończeniu I etapu należy wcisnąć przycisk „Dalej”.

b) wybór daty i godziny przekroczenia granicy
W II etapie awizacji istnieje możliwość wyboru daty i godziny przekroczenia granicy.
Zgłoszenie może być dokonane nie wcześniej niż na 24 godziny przed planowanym przyjazdem
na przejście graniczne. Pola daty niedostępne zaznaczone są szarym kolorem.

Następnie należy dokonać wyboru daty oraz godziny przekroczenia granicy. W tym celu
należy zaznaczyć odpowiedni dzień miesiąca, co wskaże dostępne godziny awizacji. Dostępne
okna czasowe zaznaczone są kolorem zielonym a niedostępne kolorem czerwonym. Po
zaznaczeniu właściwego pola godzinowego zmieni ono kolor na pomarańczowy co oznacza
potwierdzenie wyboru przez użytkownika. Następnie należy wcisnąć przycisk „Dalej”
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c) wskazanie danych dotyczących przewoźnika
Na III etapie awizacji następuje wskazanie organizatora turystycznego. Serwis przyjmuje
domyślnie, że przewoźnik i organizator

jest tą samą firmą, co powoduje automatyczne

wypełnienie pól danymi użytkownika; w takim przypadku na tym etapie należy wpisać nr
rejestracyjny środka przewozowego przekraczającego granicę i wcisnąć przycisk „Dalej”:
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W przypadku gdy przewóz jest realizowany za pośrednictwem firmy przewozowej innej niż
organizator należy odznaczyć pole „Organizator jako przewoźnik” oraz wskazać nazwę i dane
adresowe tej firmy wpisać nr rejestracyjny środka przewozowego przekraczającego granicę i
wcisnąć przycisk „Dalej”:

d) określenie podróżnych

Na V etapie awizacji następuje wskazanie danych, umożliwiających zidentyfikowanie
pasażerów autobusu. W pierwszej kolejności należy określić ilość osób podróżujących w
charakterze kierowców, pilotów i pasażerów oraz wcisnąć przycisk „dane osób”:
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Następnie należy uzupełnić dane każdej osoby poprzez wypełnienie pól: „Nazwisko”,
„Imię”, „Nr paszportu”, „Data urodzenia” w formacie RR-MM-DD oraz wcisnąć przycisk
„Wyślij”. Czynność tę można zautomatyzować i uprościć poprzez skorzystanie z
przygotowanego szablonu, gotowego do pobrania za pośrednictwem przycisku „szablon Exel do
pobrania”.
W tym celu należy:


pobrać formularz ze strony oraz wypełnić go zgodnie z opisem pól. Poszczególne
pola można także wypełnić poprzez ich skopiowanie z posiadanych dokumentów.
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wcisnąć przycisk „Zapisz jako XML” oraz zapisać w wybranym miejscu



następnie należy wczytać zapisany plik. W tym celu należy wcisnąć przycisk
„Przeglądaj” oraz odnaleźć lokalizację, w której zapisano uprzednio wypełniony plik,
podświetlić go oraz wcisnąć przycisk „Otwórz”
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po wciśnięciu przycisku „Otwórz” nastąpi zaimportowanie pliku do systemu.
Potwierdzeniem zaimportowania pliku jest jego nazwa z rozszerzeniem xml., która
pojawi się obok przycisku „Przeglądaj”
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następnie należy wczytać plik do systemu wciskając przycisk „Wczytaj”; po
wykonaniu tej czynności nastąpi automatyczne wypełnienie wszystkich pól.

Następnie należy wcisnąć przycisk „Wyślij”
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e) zakończenie rejestracji i uzyskanie potwierdzenia
wysyłki zgłoszenia

Na V etapie awizacji uzyskujemy urzędowe potwierdzenie prawidłowej wysyłki
zgłoszenia poprzez komunikat „Zgłoszenie zostało wysłane” ze wskazaniem nr zgłoszenia, daty
oraz godziny wysyłki oraz planowanego miejsca przekroczenia granicy. Wciśnięcie przycisku
„Zaplanuj powrót” przenosi nas automatycznie do planowania powrotu z wyjazdu, zapamiętując
wszystkie składowe elementy zgłoszenia takie m.in. dane personalne wszystkich pasażerów,
skracając czas awizacji.

Zachęcamy

do

wydrukowania

tablicy

informującej

o

awizacji

w

systemie

eBooking_BUS i umieszczeniu jej za przednią szybą autobusu przed wjazdem na przejście
graniczne, co ułatwi szybką identyfikację pojazdu celem zapewnienia priorytetu odprawy.
Wydruk tablicy, wskazującej datę oraz godzinę przekroczenia granicy następuje po wciśnięciu
przycisku „Drukuj tablicę informacyjną PDF”.
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5. Przegląd historii zgłoszenia

System umożliwia przegląd awizacji dokonanych przez użytkownika. W tym celu należy na
stronie głównej wcisnąć przycisk „Historia zgłoszeń”:

Dostęp do historii zgłoszeń umożliwia przeglądanie takich elementów awizacji jak: nr
zgłoszenia w systemie, kierunku przekraczania granicy, wybranego przejścia granicznego, daty i
godziny awizacji, miejsca docelowej podróży, ilości osób podróżujących autobusem oraz nr
rejestracyjny pojazdu.
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6. Edycja danych

W przypadku zmiany danych dotyczących użytkownika (np. zmiana nazwy firmy lub adresu
prowadzonej działalności gospodarczej) Serwis przewiduje możliwość aktualizacji danych. W
tym celu należy, na stronie głównej, wcisnąć przycisk „Edycja danych”:

Należy zapisać dane aktualne a następnie wcisnąć przycisk „Zapisz”:
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7. Zmiana hasła
Celem dokonania zmiany hasła użytkownika należy na stronie głównej wcisnąć przycisk
„Zmiana hasła”. Zmienione hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery oraz
znaki specjalne. Następnie, celem zapamiętania nowego hasła należy wcisnąć przycisk „Zapisz”:

8. Wylogowanie z systemu
Po zakończeniu pracy w Serwisie należy wcisnąć przycisk „Wyloguj”. Wylogowanie z
systemu przenosi użytkownika automatycznie na stronę logowania do systemu.
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9. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe będące przedmiotem awizacji są zbierane i przetwarzane przez organy Służby
Celnej w sposób określony przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Informacja uzyskana w ten sposób,
która na mocy przepisów odrębnych podlega ochronie, jest tajemnicą celną i nie może być
rozpowszechniana przez organ Służby Celnej bez zgody osoby lub organu, który ją udostępnił.
Przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę celną, jest dozwolone w przypadku, gdy
organ Służby Celnej jest do tego obowiązany lub upoważniony zgodnie z obowiązującymi
ustawami. Naruszenie tajemnicy celnej podlega odpowiedzialności karnej jak za naruszenie
tajemnicy skarbowej.
Dane osobowe pasażerów nie są przekazywane innym organom biorącym udział w procesie
awizacji takim jak Straży Granicznej RP oraz służbom celnym państw sąsiednich.

19

www.sluzbacelna.gov.pl

