
Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO) 

Od 02 stycznia 2018 r. w Mazowieckim Urzędzie Celno-Skarbowym nastąpi rozszerzenie 

funkcjonowania instytucji CUDO tj. Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO), 

polegającego na rozdzieleniu miejsca przedstawienia towaru od miejsca elektronicznej obsługi 

zgłoszenia celnego, w ramach właściwości Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego 

w Warszawie. We wdrażanym etapie rozwoju CUDO, w zakresie oddziałów wewnętrznych, nastąpi 

konsolidacja odpraw w dwóch Centrach Urzędowego Dokonywania Odpraw realizujących zadania 

związane z obsługą elektronicznych zgłoszeń, powiadomień i deklaracji celnych w systemach 

CELINA, AES/AIS, NCTS2 w oparciu o dyspozytorski model obsługi komunikatów w obszarze 

analizy ryzyka i weryfikacji.  

Zgodnie z rozwojem koncepcji rozpoczynającej działalność w dniu 02 stycznia 2018 r.  

na terenie województwa mazowieckiego, CUDO usytuowane będzie w dwóch lokalizacjach 

tj. w Oddziale Celnym I w Pruszkowie kod 445010 oraz w Oddziale Celnym VI w Warszawie 

kod 442020. 

Wskazane CUDO funkcjonują w oparciu i w strukturze oddziałów celnych 445010 i 442020  

w następującym podziale. 

 CUDO 445010 OC I w Pruszkowie, 

ul. Przejazdowa 25 

CUDO 442020 OC VI w Warszawie, 

ul. Utrata 4 

Oddziały 

satelickie 

445050 Płock 441040 OC IV Warszawa 

446010 Siedlce 442010 OC V Warszawa 

446020 Garwolin 447010 Ciechanów 

444010 Radom 447020 Ostrołęka 

444020 Grójec  

 

Godziny funkcjonowania CUDO oraz oddziałów celnych satelickich 

445010 OC I  
w Pruszkowie 

445050 OC w Płocku   
446010 OC w Siedlcach 
446020 OC w Garwolinie 
444010 OC w Radomiu 
444020 OC w Grójcu 

CUDO 445010 OC I w Pruszkowie 
7:30 – 19:30 (pon.-sob.) 
445050 OC w Płocku  
7:30 – 15:30 (pon.-pt.) 
446010 OC w Siedlcach 
7:30 – 19:30 (pon.-pt.), 7:30 – 15:30 (sob.) 
446020 OC w Garwolinie  
7:30 – 19:30 (pon.-pt.) 



444010 OC w Radomiu  
7:30 – 15:30 (pon.-pt.) 
444020 OC w Grójcu 
7:30 – 21:00 (pon.-pt.) 

442020 OC VI  
w Warszawie  

441040 OC IV w Warszawie 
442010 OC V w Warszawie 
447010 OC w Ciechanowie 
447020 OC w Ostrołęce 

CUDO 442020 OC VI w Warszawie 
7:30 – 19:30 (pon.-pt.) 7:30-15:30 (sob.) 
441040 OC IV w Warszawie 
7:30 – 19:30 (pon.-pt.) 
442010 OC V w Warszawie 
7:30 – 15:30 (pon.-pt.) 
447010 OC w Ciechanowie 
7:30 – 19:30 (pon.-pt.) 
447020 OC w Ostrołęce 
7:30 – 15:30 (pon.-pt.) 

Oddziały satelickie na dotychczasowych zasadach będą realizować między innymi zadania 

związane z fizyczną kontrolą towarów, legalizacją dokumentów pochodzenia i dokumentów 

potwierdzających status celny towarów, wydawaniem i przedłużaniem świadectw uznania środka 

przewozowego TIR, obsługą zgłoszeń w formie papierowej oraz bieżącą obsługą kasową. 

Od 02 stycznia 2018 r. oddział celny CUDO zapewni obsługę w godzinach od 7³° do 19³° w dni 

robocze oraz soboty w przypadku oddziału w Pruszkowie. W godzinach od 19³° do 7³° oraz  

w soboty (z wyłączeniem oddziału w Pruszkowie), niedziele i święta dla obsługi zgłoszeń  

i powiadomień w procedurze uproszczonej funkcjonować będą dyżury. 

W związku z powyższym, zgłoszenia celne składane elektronicznie należy składać na kod oddziału 

CUDO (445010 lub 442020) w zależności od przedstawionej powyżej siatki CUDO i obsługiwanych 

przez nie oddziałów satelickich. Istotnym jest to, że w oddziałach satelickich towary będą mogły 

być przedstawiane w ramach wydłużonych godzin ich funkcjonowania. W czasie, gdy oddziały 

satelickie będą nieczynne, towary będzie można przedstawiać w oddziale CUDO (w dni robocze 

do godziny 19³°). 

Z uwagi na wprowadzane od 01.01.2018 r. zmiany w regulaminie funkcjonowania MUCS  

w Warszawie, rozliczanie podatku VAT 7 w zakresie art.33a  z właściwości miejscowej MUCS 

w Warszawie, ma przejąć nowo tworzony Referat Postępowania Celnego w Płocku.  

Prosimy więc o przesyłanie od 01.01.2018 r. na adres 44vat7@war.mofnet.gov.pl wszelkich 

informacji dot. rozliczenia podatku od zgłoszeń celnych odnoszących się do okresu 

począwszy od 01.09.2017 r. Rozliczenie podatku VAT od zgłoszeń z wcześniejszego okresu 

pozostaje w gestii właściwego dotychczasowego oddziału celnego. 

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem CUDO należy kierować na adres poczty 

elektronicznej: 

e-mail: OC445010@war.mofnet.gov.pl  

mailto:44vat7@war.mofnet.gov.pl
mailto:OC445010@war.mofnet.gov.pl


Z Oddziałem Celnym I w Pruszkowie można kontaktować się pod następującymi numerami 

telefonów: 

 22 738 52 16 (kierownik oddziału), 

 22 738 52 34 (kierownik zmiany) – numer preferowany. 

e-mail: uc442000centrum@war.mofnet.gov.pl 

Z Oddziałem Celnym VI w Warszawie można kontaktować się pod następującymi numerami 

telefonów: 

 22 510 44 07 (CUDO), 

 22 510 44 14, 

 22 510 45 30, 

 22 510 45 31, 

 22 510 45 56. 

mailto:uc442000centrum@war.mofnet.gov.pl

