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Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni

Powstała po I wojnie światowej Druga Rzeczpospolita Polska, z woli zwycięskich 
mocarstw uzyskała dostęp do wybrzeża morskiego o długości prawie 150 kilometrów, 
od ujścia rzeczki Piaśnicy do Bałtyku w okolicy Żarnowca na zachodzie, do ujścia 
potoku Swelina do Zatoki Gdańskiej niedaleko Orłowa na wschodzie. Dalej były 
plaże sopockie, ale one stanowiły już terytorium Wolnego Miasta Gdańska.

Na początku lat dwudziestych XX wieku morskie placówki celne funkcjonowały w 
porcie puckim i na Helu, natomiast drogowe w Żarnowcu, Zamostnym i Strzebielinie, 
w którym był też kolejowy urząd celny. Podlegały one Dyrekcji Ceł w Poznaniu, 
podporządkowanej z kolei Ministerstwu b. dzielnicy pruskiej1.

Placówka celna w Gdyni powstawała wraz z budową portu, którą rozpoczęto w 
1922 roku. Już po roku wybudowano półkilometrowe drewniane molo wypełnione 
kamieniem z odgałęzieniem wzdłuż morza, które stanowiło tymczasowy port, do 
którego zaczęły zawijać statki handlowe. Do odprawy celnej przyjeżdżał celnik ze 
Strzebielina i urzędował w drewnianym baraku u nasady pirsu z położonym torem 
kolejowym.          

W 1924 roku utworzono w porcie gdyńskim ekspozyturę celną Urzędu Celnego w 
Strzebielinie. Dyrekcja Ceł w Poznaniu z dniem 1 maja 1925 roku przekształciła ową 
ekspozyturę w Urząd Celny w Gdyni, któremu nadano I klasę. Pracowało w nim na 
początku kilku urzędników z naczelnikiem włącznie2. Dwa lata później, w 1927 roku 

1 Ustawa  z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowym zarządzie byłej dzielnicy pruskiej („Dziennik Praw 
Państwa Polskiego” 1919, nr 64, poz. 385). Dyrekcja Poznańska była pierwszą w odrodzonej Polsce okrę-
gową władzą celną II instancji - § 2 rozporządzenia RM z dnia 15 stycznia 1921 r. w przedmiocie prze-
kazania Ministrowi Skarbu zarządu sprawami celnymi na obszarze b. prowincji pruskiej stanowił, że 
„bezpośredni zarząd ceł na obszarze b. dzielnicy pruskiej aż do ustawowego przeprowadzenia organiza-
cji władz celnych RP sprawować będzie w II instancji Dyrekcja Ceł w Poznaniu z Prezesem w IV stop-
niu służbowym na czele” („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1921, nr 9, poz. 44).

2 Historia celnictwa polskiego. 80 lat Administracji Celnej w Gdyni, [w:] „Wiadomości Celne” 2009, nr 
1–2, s. 31-33. Urzędy celne do 1952 r. dzieliły się na I lub II klasy. Podział ten wprowadziło rozporzą-
dzenie Ministra Skarbu z dnia 13.12.1920 r. o postępowaniu celnym („Dziennik Praw Państwa Polskie-
go” 1921, nr 11, poz. 64 ). I klasa oznaczała pełny zakres uprawnień w przywozie i wywozie. Taką klasę 
miały urzędy celne  kolejowe na głównych liniach, ekspozytury pocztowo – celne i Urząd Celny w Gdy-
ni, będący granicznym morskim. II klasę miały urzędy celne drogowe i rzeczne, w których nie  odpra-
wiano  towarów w przywozie, lecz przekazywano w tranzycie do urzędów  klasy I.
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przeprowadzili się oni do nowo wybudowanego budynku przy przedłużeniu ulicy 
Portowej (obecnie ulica Chrzanowskiego). W sąsiedztwie powstały budynki Urzędu 
Morskiego, ambulatorium portowego, komisariatu portowego Policji Państwowej. 
W pobliżu powstawał Basen Węglowy z Nabrzeżami: Szwedzkim, Duńskim i 
Holenderskim oraz basen wewnętrzny w kierunku Oksywia, nazwany później im. 
Marszałka Piłsudskiego.

Wraz z rozbudową portu i wzrostem przeładunków towarów zwiększała się obsada 
etatowa gdyńskiego urzędu celnego. Na początku było ich czterech, wzmocnionych 

funkcjonariuszami Straży Celnej, której placówka funkcjonowała w Gdyni3. W 
1928 roku w Urzędzie Celnym w Gdyni pracowało 16 celników, a rok później już 42, 
by przekroczyć w 1930 roku liczbę stu etatów.       

3 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych („Dziennik Praw Pań-
stwa Polskiego”1924, nr 80, poz. 777 ) w art. 3 stanowiła, że Minister Skarbu sprawuje zarząd cłem za po-
mocą urzędów celnych jako władz I instancji, okręgowych władz celnych II instancji i straży celnej jako or-
ganu wykonawczego, powołanego do celnej ochrony granic i zapobiegania nielegalnemu przekraczaniu 
granic. Straż Celna chroniła granice m.in. na Pomorzu od 1921 do 1928 roku, w którym jej zadania przeję-
ła Straż Graniczna. W Dyrekcji Ceł w Poznaniu był starszy inspektor Straży Celnej, który nadzorował  ko-
misariaty  i placówki graniczne. Komisariat Straży Celnej był w Chyloni, z placówkami w gdyńskim porcie,  
Orłowie, Wielkim Kacku i na Oksywiu.
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W tym czasie zniesiono morski Urząd Celny w Pucku, a drugi morski w Helu miał 
uprawnienia urzędu II klasy i przekazywał wszelkie towary do odprawy do Gdyni, 
żeby w końcu zostać w 1934 roku oddziałem gdyńskiego urzędu. Naczelne władze 
celne dostrzegły potrzebę ustalenia specjalnego trybu podejmowania czynności 
urzędowych na morskiej granicy w dużym porcie handlowym. W 1930 roku Minister 
Skarbu wydał instrukcję morsko – celną dla Urzędu Celnego w Gdyni4. Instrukcja 
składała się z 69 paragrafów pogrupowanych w siedem rozdziałów oraz załączonych 
siedmiu wzorów dokumentów portowo – celnych. Rozdziały były zatytułowane:

A.  Postanowienia ogólne
- teren działania,
- wjazd statków,
- zawiadomienie o nadejściu statku,
- przybicie statków,
- miejsce przybijania statków,
- dozór celny.
B.  Przywóz
- przyjęcie statków ( dokumenty wstępne, manifest i konosamenty, sprawdzanie 

dokumentów), 
- odprawa podróżnych i bagaży,
- rewizja statku ( wstępna, rewizja inwentarza, prowiantu oraz odprawa rzeczy 

kapitana statku i jego załogi, powtórna rewizja statku),
- wyładunek towaru ( wyładowanie na redzie, wpadnięcie towaru do morza, 

niezgodności przy wyładunku ), towary szybko psujące się, przyjęcie do składów 
i magazynów.

C.  Wywóz
- zgłoszenie załadowania i ustalenie czasu załadunku,
- wstępna rewizja wywozowa statku,
- odprawa wywozowa (towarów, w tym masowych, odprawa podróżnych i 

bagażu),
- zgłoszenie odejścia statku (ostateczna rewizja statku, zezwolenie wyjścia i 

prowadzenie rejestru statków odchodzących).
D.  Odprawa statków wojennych ( okręty RP i obce).
E. Odprawa jachtów i łodzi sportowych

4 Zarządzenie Ministra Skarbu z dn. 22.05.1930 r. w sprawie instrukcji morsko – celnej dla Urzędu Cel-
nego w Gdyni ( M.P. z 1930 r., nr 138, poz. 202). Wcześniej gdyński urząd od samego początku, tj. od 
1 maja 1925 roku działał w oparciu o „Tymczasową Instrukcję dla morskiego urzędu celnego w Gdyni” 
wydanej przez Ministerstwo Skarbu z dn. 30.04.1925 r. (L. DC/3961/II/25).

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni
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- jachty krajowe,
- łodzie sportowe i spacerowe,
- rejsy po wodach przybrzeżnych,
- jachty w ruchu międzynarodowym.
F. Zaprowiantowanie statków
- ze składów tranzytowych,
- z wolnego obrotu,
- zaprowiantowanie statków wojennych.
G.  Postanowienia końcowe
- przewóz do Gdańska i z Gdańska towarów podlegających podatkom 

wewnętrznym (wyroby tytoniowe, spirytusowe, wina i piwo, sól, cukier, drożdże, 
oleje mineralne, zapałki i zapalniczki, karty do gry),

- agenci morscy, maklerzy i dostawcy prowiantu,
- naprawy na statku,
- zawinięcie do portu z konieczności,
- ruch pasażerski żeglugi przybrzeżnej oraz kutry i łodzie rybackie,
- naruszenie zamknięć celnych i postanowienia karne5.

Z przytoczonej wyżej treści rozdziałów i poszczególnych paragrafów wynika 
zakres regulacji Instrukcji, która kompleksowo zabezpieczała interesy państwa 
polskiego, jego obszaru celnego, do którego włączone było terytorium Wolnego 
Miasta Gdańska6. Należy podkreślić, że owa regulacja była tworzona po raz pierwszy 
w Polsce i wzorowała się na najlepszych rozwiązaniach w Europie. Port w Gdyni coraz 
bardziej zwiększał obroty i zaczął się liczyć w basenie Morza Bałtyckiego. Wymagało 
to dostosowania praktyk celnych do nowoczesnego organizmu portowego. Instrukcja 
była czymś dokładniejszym niż rozporządzenia i zarządzenia władz naczelnych. 
Oparto ją o dobre zwyczaje portowe ułatwiające ruch statków i obrót towarowy w 
porcie w ramach obowiązujących norm prawa, szczególnie prawa celnego. Miała 
też na celu ujednolicenie podejmowanych czynności we wszystkich portowych 
placówkach celnych. W 1936 roku, po wejściu w życie nowego prawa celnego, 
Minister Skarbu wydał nową Instrukcję morsko – celną, a właściwie dostosował 

5 Na podstawie Instrukcji Morsko – Celnej dla Urzędu Celnego w Gdyni.
6 Mocą art. 104 Traktatu Wersalskiego (28.06.1919 r.) terytorium WMG włączono do polskiego obsza-

ru celnego. Od 1922 roku nie było już granicy celnej. Był to efekt wejścia w życie postanowień zawartej 
w Paryżu Konwencji Polsko – Gdańskiej z 9 listopada 1920 r. i umowy wykonawczej, zwanej „warszaw-
ską” z dnia 24 października 1921 r. Polskie ustawy celne – z dn. 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulo-
wania stosunków celnych i rozporządzenie Prezydenta RP  z dnia 27 października 1933 r. o prawie cel-
nym („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1933, nr 84, poz. 610) – w pierwszych artykułach podkreśla-
ły jednolitość polskiego obszaru celnego z terytorium WMG.

Bronisław Poźniak
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dotychczasową Instrukcję do nowych regulacji ustawowych oraz do nowego zakresu 
działania Urzędu Celnego w Gdyni7. Oprócz odpraw celnych towarów w obrocie 
portowym Urząd Celny w Gdyni miał uprawnienia do prowadzenia śledztw i 
rozstrzygania spraw karno – skarbowych, kredytowania należności celnych od 
towarów sprowadzanych drogą morską przez port gdyński oraz odprawy celnej 
zagranicznych paczek pocztowych, przywożonych i wywożonych drogą morską8.

Od 1934 roku Urząd Celny w Gdyni został jedyną w II Rzeczypospolitej graniczną 
morską administracją celną, zatrudniającą 265 urzędników państwowych i dozorców 
celnych. Urzędnicy, którzy stanowili od 25 do 30% stanu etatowego, pracowali na 
następujących stanowiskach: poborca celny / adiunkt celny,  rewident celny, młodszy 
komisarz skarbowy, komisarz skarbowy, inspektor celny oraz kadra kierownicza –  
kierownik działu/oddziału, zastępca i naczelnik urzędu. Musieli posiadać co najmniej 
średnie wykształcenie. Miesięczne stałe uposażenie zaczynało się od 160 złotych dla 
rewidenta celnego do 260 złotych dla inspektora celnego. Kadra kierownicza ponadto 
otrzymywała dodatek służbowy, a naczelnik urzędu dodatek funkcyjny. Starsi dozorcy 
celni i dozorcy celni byli pracownikami fizycznymi i zarabiali około 100 – 110 
złotych miesięcznie9. Pełnili oni służbę w pięciu działach wewnętrznych: ogólnym, 
postępowania celnego, rachunkowo – kasowym, karnym i kontroli z laboratorium 
chemicznym i muzeum towaroznawczym oraz w ośmiu oddziałach terenowych:

7 Nowe prawo celne uchwalono w 1933 roku – wspomniane rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 
27.10.1933r. Nowy zakres ustanowił Minister Skarbu cyt. już zarządzeniem z dn. 30.10.1934 r. o organi-
zacji i zakresie działania Urzędu Celnego w Gdyni. Nowy tekst Instrukcji w zarządzeniu Ministra Skar-
bu z dn. 5.02.1936 r. (M.P. z 1936 r., nr 81, poz. 158).

8 Rozporządzenie Ministra Skarbu z 06.12.1926r. („Dziennik Ustaw RP” 1926, nr 122, poz.708) – dla 
UC Gdynia ustalono okręg jurysdykcyjny obejmujący powiat pucki i z powiatu wejherowskiego wy-
brzeże morskie 2 kilometry wewnątrz kraju; natomiast uprawnienia kredytowania miały dyrekcje ceł 
– rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dn. 30.04.1930r. („Dziennik 
Praw Państwa Polskiego”, 1930, nr 46, poz. 388 ); uprawnienia pocztowe na podstawie rozporządzenia 
Ministra Skarbu z dn. 23.01.1930 r. (M.P. z 1930 r., nr 87, poz. 129).

9 Historia celnictwa polskiego. 90 lat Polskiej Administracji Celnej, [w:] „Wiadomości Celne” 2009, nr 
1-2, s. 5; Naczelnik UC Gdynia otrzymywał 100 złotych dodatku funkcyjnego i 300 złotych dodatku 
służbowego, jego zastępca 150 złotych dodatku służbowego, kierownicy oddziałów 100 złotych dodat-
ku służbowego. Ponadto wszyscy urzędnicy i dozorcy otrzymywali dodatki lokalne tzw. drożyźniane 
(od 10 do 45 złotych ) za pełnienie służby w Gdyni i na Helu – patrz: rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 19.12.1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia, 
o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych. („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1933, nr 102, 
poz. 781). Przeciętne zarobki w 1932 r. wynosiły około 125 zł a szacunkowy koszt tygodniowego utrzy-
mania 4 osobowej rodziny w 1934 r. wynosił około 25 zł – za H. Zielińskim „Historia Polski 1914-1939”,  
Wrocław 1982, (Rozdział 9 - Społeczeństwo II RP, jego praca i życie codzienne).

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni



112

- Oddział „Molo Rybackie” z siedzibą w Hali Śledziowej i działający  na terenie 
basenu jachtowego, Prezydenta i części południowego: nabrzeże angielskie, rybne, 
helskie i śląskie ( tereny stoczni), 

- Oddział „Molo Węglowe” z siedzibą w budynku „Polskarob” na nabrzeżu 
szwedzkim – działając w części północnej basenu południowego i w basenie 
węglowym, 

- Oddział „Molo Pasażerskie” z siedzibą na Dworcu Morskim i działający na 
nabrzeżu holenderskim, francuskim, belgijskim i pilotowym,

- Oddział ”Basen im. Marszałka Piłsudskiego” z siedzibą na nabrzeżu polskim i 
działające od Cukroportu po granice Wolnego Obszaru Celnego,

- Oddział „Wolny Obszar Celny” z siedzibą na nabrzeżu Stanów Zjednoczonych i 
działające w basenie im. Ministra Kwiatkowskiego,

- Oddział „Port Drzewny” działający na terenie po drugiej stronie kanału 
portowego, blisko Oksywia i portu wojennego,

- Oddział „Pocztowo – Celny” z siedzibą w gmachu Poczty Głównej w Gdyni przy 
ul. 10 Lutego,

- Oddział  „Port w Helu” funkcjonujący od 1 października do końca kwietnia – w 
pozostałych miesiącach oddział był nieczynny.

Oddział „Molo Pasażerskie” prowadził centralną ewidencję ruchu statków w 
całym porcie za wyjątkiem zawijających do WOC, a Oddział „Basen im. Marszałka 
Piłsudskiego” obsługiwał składy (magazyny) celne w obrębie portu i miasta Gdyni. 
Dozór celny w porcie gdyńskim był całodobowy, włącznie z niedzielami i świętami10.

  Zmiany organizacyjne wynikały też z tego, że Urzędowi Celnemu w Gdyni 
nadano niektóre uprawnienia okręgowych władz celnych II instancji i częściowo 
wyłączono go spod jurysdykcji  Dyrekcji Ceł w Poznaniu. Zażalenia na postanowienia 
i zarządzenia wydawane w sprawach przepisów celnych przez gdyński urząd 
rozpatrywało w drugiej instancji Ministerstwo Skarbu. W zakresie wymiaru i poboru 
należności celnych, wykrywania przestępstw celnych i prowadzenia dochodzeń oraz 
orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych Urząd Celny w Gdyni był władzą 
celną I instancji i kadrowo podlegał Dyrekcji Ceł w Poznaniu11.

10 Na podstawie tekstu cyt. zarządzenia Ministra Skarbu z dn. 30.10.1934 r. o organizacji i zakresie 
działania Urzędu Celnego w Gdyni , które w § 1 stanowiło, że „do wymiaru i poboru należności celnych 
i innych oraz do wykonywania wszelkich czynności urzędowych przy odprawie celnej w porcie w Gdy-
ni i w Helu, tudzież do wykrywania przestępstw celnych, prowadzenia dochodzeń i orzekania w spra-
wach karnych skarbowych na obszarze miasta Gdyni oraz powiatów morskiego i kartuskiego powołuje 
się Urząd Celny w Gdyni” .Naczelnika Urzędu Celnego w Gdyni wyznaczał Minister Skarbu. W zakre-
sie prowadzonych postępowań  celnych gdyński urząd był władzą celną II instancji.

11 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dn. 27.10.1934 r. w sprawie nadania urzędowi celnemu w Gdyni 
niektórych uprawnień okręgowych władz celnych II instancji oraz częściowego wyłączenia tego urzędu 
spod właściwości Dyrekcji Ceł w Poznaniu („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1934, nr 97, poz. 890).
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Urząd Celny w Gdyni w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku stał się urzędem 
kompletnym, obsługującym ruch morski, kolejowy, pocztowy, a nawet lotniczy. W 
1935 roku , po oddaniu lotniska cywilnego w Rumi – Zagórzu przeznaczonego dla 
miasta Gdyni i polskiego Wybrzeża,  Minister Skarbu utworzył na nim placówkę 
celną. 

Przed wojną z Rumi odlatywały samoloty z pasażerami do Warszawy, a przed 
samą wojną otworzono linię do Kopenhagi i do Wenecji12. Graniczny ruch drogowy 
w latach międzywojennych nie odgrywał takiej roli, jaką ma dzisiaj. Podstawowymi 
środkami przewozu ładunków w Polsce tamtych lat były pociągi towarowe i transport 
rzeczny, a w wymianie z zagranicą  również morskie statki handlowe. Na przejściach 
drogowych nie dokonywano odpraw celnych towarów, poza rzeczami osobistymi i 
bagażem podróżnych.

Ponadto tylko w przedwojennej Gdyni utworzono w 1933 roku wolny obszar 
celny, usytuowany przy nabrzeżach basenu im. Ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego. 
Najbliższe tego typu wolne strefy celne były w portach Szczecina  (wówczas Niemcy) 

12 W 1935 r. lotnisko w Rumi stało się lotniskiem celnym  (Oddział Urzędu Celnego w Gdyni – Lotni-
sko) – rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 6.05.1935 r. w sprawie utworzenia na lotnisku w Gdyni 
(Rumia) oddziału UC w Gdyni („Dziennik Ustaw” 1935, nr 36, poz. 257).

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni
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i Gdańska, jednak ich położenie nie sprzyjało polskim interesom. Na terenie wolnego 
obszaru, traktowanego jak zagranica, mogły być składowane towary bez opłat 
celnych i monopolowych oraz podatków pośrednich, jak również bez ograniczeń 
przywozowych, wywozowych i przewozowych. Na terenie WOC towary zagraniczne 
mogły być przechowywane, przepakowywane, czyszczone, mieszane, rozdzielane 
i poddawane obróbce lub przeróbce. Przepisy także pozwalały na zakładanie 
prywatnych składów do przechowywania towarów oraz tworzenia zakładów 
przemysłowych i handlowych w granicach wolnej strefy (np. łuszczarnia ryżu czy też 
olejarnia firmy „Union”  na nabrzeżu indyjskim ).                         

Ponadto na WOC możliwe było zaopatrywanie statków, utrzymujących żeglugę 
z portami zagranicznymi w artykuły zagraniczne i krajowe bez opłat celnych, 
monopolowych i akcyzowych. Działalność składowa, gospodarcza i handlowa była 
koncesjonowana. Zezwolenia wydawał Minister Przemysłu i Handlu  w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu, a na założenie składu pozwolenie wydawały władze portowe w 
porozumieniu z władzami skarbowymi.  Teren WOC był pod dozorem celnym, w 
pełni ogrodzony i strzeżony przez strażników granicznych, a ruch osobowy odbywał 
się na zasadach ruchu przez granicę celną na podstawie specjalnych przepustek. 
Wejście i wyjście towarów złożonych na tym obszarze podlegało odprawie celnej1.                                                                     

W 1936 roku gdyński port osiągnął prawie 8 milionów ton przeładowanych 
towarów i stał się największym portem nad Bałtykiem. 

Takich efektów pracy, zarówno pod względem ilości odprawionych statków (blisko 10 
tysięcy w roku ) i masy towarowej w postaci dokonanych odpraw celnych – łącznie ponad 
132 tysięcy w roku ) nie powstydziłby się niejeden współczesny urząd celny w Polsce.  

Stan etatowy Urzędu na koniec 1936 roku wynosił 160 urzędników i 220 niższych 
funkcjonariuszy. W tym roku oddano nowy biurowiec z zapleczem socjalnym i 
mieszkaniowym dla gdyńskich celników przy ulicy Rotterdamskiej 9/11, niedaleko 
basenu Marszałka Piłsudskiego (obecnie Basen IV).

 Kierownictwo Urzędu, jego struktura organizacyjna i lokalizacje na koniec 1936 
roku przedstawiały się następująco:

Naczelnik Urzędu - mgr Wiktor Falatowicz,
     Zastępca Naczelnika Urzędu - Jan Piasecki.

Systematycznie rozszerzany zakres uprawnień i kompetencji okręgowej władzy 
celnej, znacząco rosnąca liczba etatów, wszechstronność dokonywanych czynności i 
obsługi prawie każdego rodzaju ruchu granicznego, nowo oddany kompleks biurowo 
– mieszkaniowy, a także rola, jaką odgrywała Gdynia i jej port w II Rzeczypospolitej 
bezsprzecznie wskazywały na to, że gdyński Urząd Celny przygotowywany był do roli 
okręgowej władz celnej II instancji. W końcówce lat trzydziestych w Gdyni pracowało 
ponad 450 urzędników i niższych funkcjonariuszy celnych na około 3500 w całym 

1 Wolny Obszar Celny w Gdyni działał na podstawie ustawy z dnia 10.03.1932r. („Dziennik Ustaw RP”, 
1932, nr 32, poz. 330) i rozporządzenia RM z dnia 11.03.1933r. o ustanowieniu w Gdyni wolnego obszaru 
celnego („Dziennik Ustaw RP”,1933, nr 20, poz. 131).

Bronisław Poźniak



115

kraju. Dla celników i ich rodzin zbudowano przy ulicy Denhoffa dwa bliźniacze, 
kilkupiętrowe budynki.

W przedwojennej Gdyni, mieście zbudowanym nad morzem i z morzem ściśle 
związanym, administracja celna również miała morsko – portowy charakter i swój 
gwałtowny rozwój zawdzięczała rozbudowie portu i wzrostowi przeładunków.  Praca 
w Urzędzie Celnym stała się prestiżowa, dobrze opłacana i zachęcała do osiedlania 
się w Gdyni ludzi wykształconych.                                                                                 

To co nie zdążyło ziścić się w II Rzeczypospolitej, bo na drodze stanęła  wojna, 
stało się w 1947 roku. W Gdyni powstała Dyrekcja Ceł, której podporządkowano 
wszystkie morskie urzędy celne (Gdynia, Szczecin – Port, Gdańsk – Nowy Port, 
Ustka i Świnoujście). W 1952 roku, w wyniku zmieniania systemu celnego w Polsce 
Ludowej  zlikwidowano dyrekcje ceł, które zastąpiono Centralnym Zarządem Ceł, 
przemianowanym po uchwaleniu nowego prawa celnego w 1961 roku na Główny 
Urząd Ceł. Dopiero pół wieku później, w dniu 1 maja 2002 roku utworzono ponownie 
w Gdyni  władzę celną II instancji – Izbę Celną, której morski charakter podkreślają 
podległe jej  urzędy celne w Gdyni i Gdańsku. Z chwilą wejścia Polski do Wspólnoty 
Europejskiej oba urzędy funkcjonują  na morskiej granicy Unii  i obsługują największy 
nad Bałtykiem kompleks terminali kontenerowych.

 

Morski Urząd Celny w przedwojennej Gdyni


