
Instrukcja elektronicznej 
rejestracji dla potrzeb 

zarządzania użytkownikami 
korzystającymi z usług Systemu 

Informacyjnego Celno - 
Skarbowego 



Zakładanie konta użytkownika w 
systemie PUESC do potrzeb SENT



Zasady rejestracji na Platformie PUESC dla potrzeb 
wysyłania zgłoszeń SENT (usługa e-Przewóz)

https://puesc.gov.pl/









Potwierdzenie rejestracji

          Po uzupełnieniu wszystkich danych, potrzebnych do utworzenia 
konta, na podany podczas rejestracji adres e-mail, zostanie przesłana 
informacja o założeniu konta. W celu dokończenia procedury  
rejestracji, należy kliknąć w zamieszczony w nim link. Zostaniemy dalej 
przekierowani na stronę PUESC z prośbą o zdefiniowanie hasła 
awaryjnego (konieczne do odzyskania dostępu do konta, w przypadku 
zapomnienia danych potrzebnych do zalogowania się na konto).



Po realizacji powyższych czynności, nasze 
konto zostało aktywowane w systemie PUESC 

i jako PODMIOT ODBIERAJĄCY, mamy 
możliwość zakończyć zgłoszenie dostawy 

towarów wrażliwych. 



Uzyskanie zaawansowanego poziomu 
dostępu w systemie PUESC

 podmioty wysyłające i podmioty odbierające, które przesyłają lub aktualizują 
zgłoszenia w rejestrze SENT;

 podmioty odbierające, które uzupełniają zgłoszenia w rejestrze SENT o 
informację o odbiorze towaru.

Obowiązek dotyczy: 
 od 1 maja 2019 r. podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających (do 

dalszej odsprzedaży), które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze 
SENT (SENT_100 lub SENT_200);

 od 1 sierpnia 2019 r. podmiotów odbierających (nie do dalszej 
odsprzedaży – klient ostateczny), które uzupełniają zgłoszenia o informację o 
odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

 

PRZEZ:



Uzyskanie zaawansowanego poziomu 
dostępu w systemie PUESC

Ministerstwo Finansów prosi wyżej wymienione podmioty o 
niezwlekanie ze składaniem tych wniosków. 

Wcześniejsze, sukcesywne składanie wniosków umożliwi 
Krajowej Administracji Skarbowej na sprawną ich 

rejestrację, a podmiotom gospodarczym zapewni właściwe 
wykonywanie obowiązków w zakresie uwierzytelniania.



Co należy zrobić aby uzyskać zaawansowany poziom dostępu 
do PUESC jako osoba fizyczna, która ma już założone konto 

do PUESC?

 rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC 
osobie fizycznej;

 Rejestracja podmiotu;

 rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby 
fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

       

ZŁOŻYĆ KOLEJNE WNIOSKI: e-FORMULARZE



WAŻNE!

W pierwszej kolejności całego postępowania należy 
założyć PROFIL ZAUFANY, aby móc zarejestrować 
osobę, uzyskać ID SISC i dopiero po otrzymaniu 
numeru przystąpić do rejestracji podmiotu. 

Na rozpatrzenie każdego z osobna wniosku (osoby, 
podmiotu, rejestracji reprezentacji) stosowny Urząd ma 20 
dni roboczych.



I   ETAP ZAŁOŻENIE PROFILU ZAUFANEGO



 
 











Po zarejestrowaniu się na profilu 
zaufanym należy udać się do 
najbliższego Urzędu Gminy wraz z 
dowodem osobistym w celu 
potwierdzenia profilu zaufanego. Jest 
na to czas 14 dni.



II   ETAP REJESTRACJA OSOBY FIZYCZNEJ



Rejestracja danych osoby fizycznej









Etap 1 Nie zaznaczamy „rejestracja uproszczona”

 Jest 5 etapów. 

Po wypełnieniu 1 etapu 
przechodzimy do 
kolejnych



Etap 2



Etap 3 – nie wypełniamy tego pola, przechodzimy do 
kolejnego etapu



Etap 4 – zaznaczyć należy wszystkie pola



Etap 5



Po wygenerowaniu dokumentu (zapisaniu) trafia on do zakładki w PUESC 
„Moje dokumenty” – do wysyłki. Wchodząc w dany dokument 
weryfikujemy i podpisujemy np. PROFILEM ZAUFANYM, następnie w 
kolumnie „Akcje” zmieniamy status na wyślij i wciskamy OK. 



Klikamy w plik zaznaczony strzałką – 
Rejestracja osoby fizycznej



Widoczny dokument drukujemy w dwóch egzemplarzach i 
udajemy się do placówki Urzędu Celno-Skarbowego 
znajdującego się najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
fizycznej.



Wraz z dokumentem rejestracji osoby 
fizycznej (poprzedni slajd) trzeba zabrać ze 
sobą oryginał upoważnienia wraz z opłatą 17 zł 
za pełnomocnictwo (wydruk wpłaty z banku).
Wzór przedstawiamy w kolejnym slajdzie:





W ciągu dwóch dni po wizycie w w/w 
Urzędzie, na platformie PUESC w moich 
dokumentach w zakładce odebrane, 
pojawi się Potwierdzenie rejestracji 
(kolejny slajd). 



Potwierdzenie rejestracji 



Po kliknięciu w potwierdzenie rejestracji mamy dokument gotowy do 
wydruku. Należy kliknąć w Plik do pobrania: Potwierdzenie 
rejestracji.pdf i otrzymujemy dokument, który jest widoczny w 
następnym slajdzie.



Dokument zawiera nadany numer ID SISC.



III ETAP REJESTRACJA PODMIOTU



Rejestracja podmiotu
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IV ETAP REJESTRACJA_AKTUALIZACJA_DEZAKTYWACJA_REPREZENTACJI



Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji
Początek procedury jest podobny jak przy Rejestracji osoby fizycznej, wchodzimy 
w:
1) katalog e-Usług
2) formularze elektroniczne usługi e-Klient
3) następnie wybieramy Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji





Etap 1 – wpisujemy tylko NIP spółki i pojawią się informacje w nazwie 
skróconej. Pola ID SISC oraz EORI nie uzupełnia się.



Etap 2 – pozostawiamy bez zmian, przechodzimy do 3 etapu



Etap 3 Wybieramy:
• Osoba fizyczna
• Należy wpisać numer ID SISC
• Imię
• Nazwisko
• Operacja – wybieramy pole „Dodaj”



Po kliknięciu „Dodaj” pojawi nam się kolejne pole do 
uzupełnienia. Wybieramy formę reprezentacji w zależności, 
którą pełni. Czas obowiązywania - bezterminowo (załączone 
w 4 slajdach) 
1/4



2/4 – klikając wstaw poniżej ukazują się uprawnienia 
szczególne  gdzie wybieramy poniżej wskazaną opcję



3/4 Nie zaznaczamy żadnego pola w uprawnienia do wysyłania 
komunikatów



4/4   W polu dotyczącym rodzaju załączników zaznaczamy pełnomocnictwo.
        W polu załączniki pełnomocnictw klikając wstaw poniżej mamy możliwość    
        załączenia naszego pełnomocnictwa (klikając w pole przeglądaj) 



Przykład pełnomocnictwa – ważne by upoważnienie było 
odzwierciedleniem danego przykładu 



Po wykonaniu powyższych czynności klikamy w wygeneruj 
dokument



W Moich dokumentach w zakładce do wysyłki otrzymamy 
wygenerowany plik „Rejestracja Aktualizacja Dezaktywacja 
Reprezentacji” (klikamy w to).



Otrzymany dokument należy wysłać wybierając pole podpisz



Po wybraniu pola PODPISZ trzeba będzie wybrać jedną z 
trzech rodzajów podpisu.
Zalecana forma to podpis profilem zaufanym ePUAP.



Po wybraniu podpis profilem zaufanym ePUAP pojawi się 
taki komunikat jak na obrazku



Po wykonaniu prawidłowo wszystkich etapów z 
prezentacji po zalogowaniu na PUESC zmieniając w 
polu kontekst własny powinien pojawić się 
zarejestrowany podmiot powiązany z kontem. 



W przypadku komplikacji proszę kontaktować się według poniższego schematu:

13-17.05.2019  Pani Izabela   885563103 7:00-14:00

20-24.05.2019 Pani Dorota    519514673 7:00-14:00
 
27-31.05.2019  Pan Łukasz    601412092 7:00-14:00

03-07.06.2019  Pan Dawid     502591652 7:00-14:00

10-14.06.2019  Pani Izabela   885563103 7:00-14:00

17-19.06.2019  Pani Dorota   519514673 11:00-19:00

21.06.2019               Pani Izabela   885563103 7:00-14:00

24-28.06.2019  Pan Łukasz   601412092 7:00-14:00



W przypadku komplikacji proszę kontaktować się według poniższego schematu:

01-05.07.2019  Pani Dorota    519514673           7:00-14:00

08-12.07.2019 Pan Łukasz    601412092 7:00-14:00
 
15-19.07.2019 Pani Dorota    519514673 7:00-14:00

22-26.07.2019               Pani Izabela   885563103            7:00-14:00

29.07-02.08.2019          Pan Łukasz    601412092            7:00-14:00



Dziękujemy za uwagę zespół:
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