
INSTRUKCJA REJESTRACJI NA PUESC 
DLA POTRZEB DOKONYWANIA ZGŁOSZE Ń DO REJESTRU SENT (e-Przewóz) 

obowiązuje od 12 kwietnia 2017 r. 
 
W związku z wejściem w życie 18 kwietnia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) przedsiębiorcy 
spełniający ustawową definicję podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego 
albo przewoźnika obowiązani są do dokonania rejestracji konta na Platformie Usług 
Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). W celu dokonywania, uzupełniania 
i  aktualizowania zgłoszeń przywozu towarów w rejestrze SENT, Krajowa Administracja 
Skarbowa przygotowała usługę „e-Przewóz”. 

Informujemy, że aby przesłać zgłoszenie do rejestru SENT, uzupełnić je 
i zaktualizować wystarczy rejestracja konta o podstawowym poziomie dostępu do Portalu 
PUESC (analogicznie jak na portalu testowym). Każda z osób reprezentujących podmiot 
wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika, która dokona tej rejestracji staje się 
użytkownikiem Platformy PUESC w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy.  
Uwierzytelnienie zarejestrowanego użytkownika PUESC w celu przesłania, uzupełnienia lub 
aktualizacji zgłoszenia, polega na podaniu identyfikatora użytkownika (login) i hasła. 
Niedokonanie rejestracji na poziomie zaawansowanym nie powoduje żadnych 
konsekwencji prawnych. 

Usługa „e-Przewóz” niezbędna dla dokonania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń SENT, 
czy przesłania informacji o odbiorze towaru jest świadczona za pośrednictwem Platformy 
PUESC i wymaga wyłącznie rejestracji konta na tej Platformie. 

Jak już wskazano, w celu przesłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia, w tym uzupełnienia 
zgłoszenia o informacje o odbiorze należy założyć konto (zarejestrować się) na Platformie 
PUESC, znajdującej się pod adresem https://puesc.gov.pl. Konto może założyć tylko osoba 
fizyczna i jest to niezbędny wystarczający, pierwszy, podstawowy poziom dostępu do usług 
Platformy PUESC, który pozwala na wykonywanie czynności tylko w tzw. „kontekście 
własnym”. 

Dlatego też, w przypadku: 
1) podmiotu odbierającego obowiązanego jedynie do uzupełniania zgłoszenia o informację 
o odbiorze towarów, 
2) podmiotu prowadzącego stacje paliw bez względu na formę prawną prowadzonej 
działalności (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka 
prawa handlowego), 
3) przewoźnika dokonującego zgłoszeń przewozu towarów, o których mowa w art. 7 ust. 1 
ww. ustawy, 
4) przewoźnika uzupełniającego zgłoszenia 
- wystarczający jest podstawowy poziom dostępu do Platformy PUESC. Nie ma potrzeby 
przejścia do kolejnego zaawansowanego kroku rejestracji. 
 
W tym celu rejestrując konto osób fizycznych (właściciela, organu, pracownika) na Platformie 
PUESC należy podać tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, datę 
urodzenia, płeć, kraj obywatelstwa, PESEL (dla obywateli polskich). W przypadku, gdy 
czynności związane z przesyłaniem zgłoszeń, ich uzupełnianiem i aktualizacją będą wykonywali 
pracownicy podmiotów obowiązanych wystarczy pisemne upoważnienie udzielone przez 
właściciela albo organ spółki. Dokument ten (odrębne upoważnienie, wpis do zakresu 
obowiązków) winien znajdować się w aktach podmiotu, np. w aktach osobowych pracownika. 
Nie ma potrzeby jego uwierzytelniania, czy potwierdzania w jednostkach organizacyjnych 
urzędu celno-skarbowego ani uiszczania opłaty skarbowej. 
 



W związku z dużą liczbą wniosków o rejestrację przy wykorzystaniu usługi „e-Klient” 
i w celu wykonania obowiązków nałożonych ustawą informujemy, że podmioty wysyłające 
i podmioty odbierające w dniu wejścia w życie ustawy nie muszą być zarejestrowane 
z wykorzystaniem poziomu „zaawansowanego” przewidzianego dla usługi „e-Klient”. 
Czynności tej przez podmioty pierwszy raz korzystające z usługi „e-Klient” mogą dokonać 
nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od dnia rozpoczynającego jej obowiązywanie. 

 

1. Aktualizacja danych podmiotu (poziom zaawansowany) 
Podmioty, które są już zarejestrowane w SISC (mają konto zaawansowane w obszarze 
INTRASTAT, cło lub akcyza) w celu wykonywania czynności związanych z wysyłaniem, 
zgłoszeń do rejestru SENT, zobowiązane są do złożenia wniosku - „Aktualizacja_Podmiotu”, 
który należy uzupełnić danymi dotychczas zarejestrowanymi w SISC oraz dodatkowo w części 
„A. DANE OGÓLNE”, w polu „OBSZAR DZIAŁANIA” z listy wybrać „podatki inne”. 
Jeżeli podmiot jest zainteresowany skorzystaniem z usługi webservises dedykowanej dla rejestru 
SENT powinien również wypełnić dane zawarte w części E formularza „KANAŁY 
KOMUNIKACJI”. 
Osoba dokonująca aktualizacji podmiotu musi posiadać upoważnienie do działania w imieniu 
podmiotu w zakresie rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji danych podmiotu na potrzeby 
wysyłania, zgłoszeń do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, które należy 
w oryginale dostarczyć do najbliższej placówki urzędu celno-skarbowego, delegatury urzędu 
celno-skarbowego lub oddziału celnego wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. 

2. Kolejne kroki (poziom zaawansowany) 
Dodatkowo w formularzu e-Klient „Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_Reprezentacji”, 
w części „DANE REPREZENTANTA”, w polu „Operacja” z listy należy wybrać wartość 
„Dodaj”, jeżeli reprezentacja jest nowo ustanawiana lub „Aktualizuj”, jeżeli przedstawiciel już 
wcześniej działał w imieniu podmiotu. Następnie w części „FORMA REPREZENTACJI” 
należy wybrać z listy właściwą formę reprezentacji oraz w części „ZAKRES 
PEŁNOMOCNICTWA” należy wybrać z listy uprawnienie szczegółowe o nazwie „SENT – 
przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego 
towarów”. Uprawnienie to musi dodatkowo wynikać z treści upoważnienia udzielonego 
reprezentantowi przez mocodawcę. Treść upoważnienia powinna być zgodna z przepisami 
prawa, dając pełnomocnikowi prawo do przesyłania, uzupełniania lub aktualizacji zgłoszeń 
wysyłanych do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. 

3. Informacje dodatkowe 
Szczegółowe informacje związane z aktualizacją danych zawarte są w dokumencie „e-Klient 
Służby Celnej - Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania 
użytkownikami korzystaj ącymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej”. 
Przed wykonaniem każdej czynności na Platformie PUESC podmiot każdorazowo musi 
zalogować się na PUESC i jeżeli posiada zaawansowany dostęp do SISC, winien wybrać 
„kontekst” reprezentowanego podmiotu. 

W sprawach związanych z rejestracją na Platformie PUESC należy kontaktować się z Centrum 
HelpDesk pod numerem telefonu: 33 483 20 55 lub za pośrednictwem formularza HelpDesk 
dostępnego po zalogowaniu do konta na portalu www.puesc.gov.pl. 

Pytania w sprawach związanych z przesyłaniem zgłoszeń do rejestru SENT należy przesyłać na 
adres e-mail: projekt.sent@rze.mofnet.gov.pl. 


