
 

 

REJESTRACJA PUESC 2 

Strona portalu:  www-2.puesc.gov.pl 

 

1) Wybieramy - Załóż konto 

 

2) Wybieramy – załóż konto bezpośrednio na puesc lub jeżeli mamy profil zaufany wybieramy 

inne sposoby rejestracji 

Zakładanie konta bezpośrednio na PUESC 

 Wybieramy „załóż konto bezpośrednio na PUESC” 

 

 Wybieramy – rozszerzony zakres uprawnień 

https://www-2.puesc.gov.pl/uslugi/crpa-uzyskaj-wpis-do-centralnego-rejestru-podmiotow-akcyzowych


 

 

 

 Wypełniamy dane osoby fizycznej. Po wypełnieniu pól oznaczonych gwiazdką, wciskamy 

„dalej” 

 



 

 

 

 

a) jeżeli jesteśmy osobą fizyczną i chcemy się zarejestrować na potrzeby podatku akcyzowego – jako 

zużywający gaz na cele opałowe wybieramy: 

 

- Uzupełniamy dane. Dane US właściwego dla zużywanych wyrobów, ilość zużywanego gazu, 

jednostkę miary i adres lub adresy gdzie jest zużywany gaz.  



 

 

 

b) jeżeli jesteśmy osoba, która będzie rejestrowała lub aktualizowała dane podmiotu, wówczas 

wybieramy: 

 

- Uzupełniamy dane. Jeżeli pytania nie są skierowane do Państwa, wówczas wybieramy pomiń. 

Warto wskazać dodatkowo system EMCS, ponieważ posłuży on do obsługi dostaw na elektronicznych 

dokumentach dostawy e-DD. e-DD będzie obowiązywało od 01.02.2022 roku. Możemy wybrać pomiń 

i uzupełnimy te dane na późniejszym etapie. 



 

 

 

 

 Zaznaczamy oświadczenie RODO i pozostałe oświadczenia. 

 

 Po właściwym wypełnieniu danych, pozostaje nam wygenerowanie dokumentu i podpisanie 

go, lub wysłanie bez podpisu. 

Jeżeli wyślemy dokument bez podpisu, wówczas musimy pamiętać, że będziemy musieli 

uwierzytelnić założone konto. Sposób uwierzytelnienia – opisany jest w pkt. 8. 



 

 

 

W przypadku chęci podpisu, mamy do wyboru  

 

 Podpisujemy 

 Wysyłamy 

 

Po wysłaniu wniosku powinniśmy dostać informację o wygenerowaniu maila z kodem 

autoryzacyjnym, który będzie niezbędny do aktywacji konta. Kod będzie potrzebny przy pierwszym 

logowaniu. 

 

 

 

  



 

 

Zakładanie konta za pomocą profilu zaufanego 

 

 Wybieramy „inne sposoby rejestracji” i przycisk zaloguj się przez login.mf.gov.pl i załóż konto 

 

 

 

 Wybieramy „dalej” i czekamy na przekierowanie na profil zaufany 

 Wybieramy „login.gov.pl” i czekamy na przekierowanie 

 

 Wybieramy „profil zaufany” i czekamy na przekierowanie 

 Logujemy się na profil zaufany i postępujemy zgodnie z informacjami tam zawartymi(np. 

podajemy adres e-mail i hasło dla utworzenia konta na PUESC). 

 
 



 

 

 Po podaniu wstępnych danych powinniśmy dostać informację o utworzeniu konta i o 

wygenerowaniu hasła autoryzacyjnego, niezbędnego do aktywowania konta. 

 

3) Po wysyłce dokumentu, możemy się zalogować na nasze konto(konto osoby fizycznej) 

 
 

 

W przypadku wybrania „innego sposobu rejestracji”, konieczne będzie uzupełnienie danych, 

o których była mowa w punkcie  Zakładanie konta bezpośrednio na PUESC, a także 

konieczne będzie podpisanie wniosku i wysłanie go w analogiczny sposób - jak opisano w 

Zakładanie konta bezpośrednio na PUESC. Po wykonaniu tych czynności, możemy się 

ponownie zalogować na aktywne już konto na PUESC. 

 

4) W tej chwili mamy możliwość zarządzania swoimi danymi 

 

 
 

 

5) Sprawdzanie posiadania nadanego numeru IdSISC 

W prawym górnym rogu wybieramy swoje dane 

 

 



 

 

 

 
 

 Jeżeli w zaznaczonym miejscu mamy nr ID SISC, wówczas możemy w pełni zarządzać 

swoim kontem, np.: dodawać firmy, powiązania, wysyłać inne dane, czy wyrobić 

certyfikat celny. 

 Jeżeli nie mamy tam nr, wówczas musimy czekać na rozpatrzenie naszego wniosku. 

 

6) Sprawdzanie przebiegu sprawy 

  

Dokumenty wysłane i odebrane, a także historię spraw znajdziemy(po zalogowaniu) w „mój pulpit” 

Tutaj możemy sprawdzić: 

- czy dokument został wysłany, 

- czy dokument został dostarczony(czy otrzymaliśmy UPO), 

- czy dostaliśmy jakąś informację z KAS. 

W tym miejscu możemy: 
- Wyszukać podmiot, 
- Wygenerować certyfikat. 



 

 

 

 

7) Zakres dostępnych usług 

Jeżeli posiadamy nr idSISC, wówczas możemy składać następujące wnioski: 

 

 



 

 

- możemy zaktualizować dane osoby fizycznej – jeżeli wniosek jest aktywny(kolor czerwony), 

- możemy zarejestrować podmiot (jeżeli mamy odpowiednie pełnomocnictwo), 

- możemy dokonać Rejestracja Aktualizacja Reprezentacji. 

Formularz „aktualizacja podmiotu” będzie dostępna po wyborze kontekstu, w którym pracujemy. To 

oznacza, że jesteśmy powiązani z jakimś podmiotem i to w jego imieniu będziemy tę aktualizację 

realizować. Nazwy wniosków mogą być poprzedzone skrótem: 

WRR0002  Aktualizacja danych osoby [SZPROT]; 

WRP0001  Rejestracja danych firmy [SZPROT]; 

WPE0001  Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]; 

WRP0002  Aktualizacja danych firmy [SZPROT]; 

 

8) Kolejność wykonania czynności jakie będą niezbędne do zarejestrowania lub 

zaktualizowania danych podmiotu wyglądają w następujący sposób: 

 Rejestracja osoby fizycznej w PUESC –na poziomie rozszerzonym i z uzyskaniem IdSISC, 

o uzyskanie nr idSISC uzależnione jest od sposobu podpisania dokumentu 

rejestracji osoby fizycznej. Jeżeli dokument nie jest podpisany elektronicznie, 

wówczas wymagana wizyta w najbliższym oddziale celnym lub urzędzie celno-

skarbowym w celu potwierdzenia tożsamości. Użycie podpisu kwalifikowanego 

lub profilu zaufanego przyspiesza czas rejestracji. 

 Wygenerowanie certyfikatu celnego – jeżeli osoba fizyczna nie ma profilu zaufanego, 

bądź podpisu kwalifikowanego(usługa dostępna z poziomu „moje dane” w  PUESC- 

pkt.5). Certyfikat celny niezbędny do podpisywania dokumentów, które będziecie 

Państwo generowali na portalu PUESC.  Jeżeli osoba posiada podpis kwalifikowany lub 

profil zaufany – nie jest wymagany certyfikat celny. 

 

 

https://www-2.puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/e-formularz?systemName=SZPROT&formName=1000465
https://www-2.puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/e-formularz?systemName=SZPROT&formName=1000466


 

 

 Sprawdzenie, czy podmiot znajduje się już w bazie PUESC(pkt.5). Jeżeli brak jest 

podmiotu na PUESC, należy zarejestrować podmiot(formularz „rejestracja podmiotu”). 

 Należy powiązać osobę fizyczną z podmiotem – wymagane jest pełnomocnictwo dla 

pracownika( pełnomocnictwo elektroniczne podpisane podpisem 

kwalifikowanym/profilem zaufanym lub złożenie pełnomocnictwa podpisanego ręcznie. 

W przypadku podpisania pełnomocnictwa ręcznie, należy pamiętać, że takie 

pełnomocnictwo trzeba dostarczyć do IAS w Poznaniu. Należy pamiętać o opłacie 

skarbowej. Można to zrobić poprzez: 

1) przekazanie upoważnienia elektronicznego lub skanu upoważnienia papierowego korzystając z 

usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami. Informacja o tym sposobie znajdziesz na  www-

2.puesc.gov.pl. 

2) przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub 

uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza 

lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub 

uproszczenia celne, na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl 

3) złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-

skarbowego, 

4) przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres: 

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu 

Wydział Centralna Rejestracja 

ul. Krańcowa 28 

61-037 Poznań 

 

 Zmiana kontekstu na kontekst firmy(wskazane w pkt.4) i aktualizacja danych podmiotu 

(formularz aktualizacja podmiotu). 

mailto:pelnomocnictwo@mf.gov.pl

