
INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe 

TRACOM Sp. z o.o. 

w zakresie realizacji obowiązków podmiotów odbierających 

wynikających z ustawy o systemie monitorowania drogowego i 
kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami 
opałowymi

®



UWAGA!!!

Informacje w zakresie potwierdzenia odbioru olejów 
opałowych, znajdują się w prezentacji pt.:

 „PREZENTACJA SENT DLA KLIENTÓW – 
OLEJE OPAŁOWE ”

®



PUESC - REJESTRACJA

Zanim przystąpimy do aktualizacji/anulowania/zakończenia SENT, należy 
założyć konto w elektronicznym systemie puesc https://puesc.gov.pl. 

OD 1 LUTEGO 2020 ROKU PODMIOTY ODBIERAJĄCE BĘDĄ 
ZOBLIGOWANE DO POSIADANIA ZAAWANSOWANEGO 
DOSTĘPU DO PUESC!

Proces rejestracji może trwać nawet kilka lub kilkanaście dni.

https://puesc.gov.pl/


Aby utworzyć konto z zaawansowanym dostępem i zarejestrować reprezentację, należy:

utworzyć konto podstawowe

zarejestrować osobę fizyczną (uzyskać konto z zaawansowanym dostępem)
 

uzyskać certyfikat niekwalifikowany

zarejestrować podmiot

 zarejestrować reprezentację

PUESC - REJESTRACJA



Tu należy 
utworzyć 

konto!



W poniższych linkach krok po kroku jak dokonać prawidłowo rejestracji (link należy 
zaznaczyć, skopiować i wkleić do przeglądarki)

https://www.youtube.com/watch?v=_lIqHsdWLr0 – rejestracja osoby fizycznej

https://www.youtube.com/watch?v=AQ-BbRxnJwo – rejestracja podmiotu

https://www.youtube.com/watch?v=qhVSkld-6Qc - powiązanie osoby fizycznej z 
podmiotem



SENT – dalsze czynności

Po złożeniu zamówienia, TRACOM wyśle zgłoszenie i prześle 
Państwu numer referencyjny oraz 1 klucz do dokonania 
potwierdzenia odbioru na wskazany przez Państwa adres e-mail.

W przypadku, gdy system PUESC nie będzie działał, TRACOM 
złoży dokument zastępujący zgłoszenie, który przekaże 
kierowcy.



Obowiązkiem Państwa, jako podmiotu odbierającego, 
jest:
  weryfikacja zgodności towaru z zamówieniem 
  i potwierdzenie jego odbioru.

SENT – zakończenie - odbierający



TWORZENIE WYSYŁEK > SENTAby rozpocząć potwierdzenie odbioru na platformie PUESC należy 
przejść do zakładki „Katalog usług“, następnie kliknąć zakładkę „e-
Przewóz“

E-PRZEWÓZ



Wejście do 
systemu SENT



Otwiera się lista formularzy:

należy przewinąć ją w dół



Tu znajduje się formularz 
do zamknięcia zgłoszenia 

i potwierdzenia odbioru



N ależy wstawić klucz otrzymany od 
TRACOM

Należy wprowadzić 
numer zgłoszenia 
otrzymany od PHT 

Tracom Należy wprowadzić 
klucz otrzymany od 

PHT Tracom



Tu należy nacisnąć, aby 
potwierdzić odbiór i 
zamknąć zgłoszenie



Jeżeli paliwo „nie 
weszło” w całości do 

zbiornika należy 
zaznaczyć tą 

okoliczność w 
uwagach np. 

„zamówiona ilość nie 
zmieściła się do 

zbiornika, przyjęto 
5.000 litrów”Jeżeli zgadzają się 

dane na zgłoszeniu i 
dane przyjętego 

paliwa należy wpisać 
„Brak uwag”



P otwierdzenie przewozu 
zgodnie ze stanem 

faktycznym i naciśnięcie 
„zakończ SENT” = 

wypełnienie 
obowiązków podmiotu 

odbierającego



Jednocześnie informujemy, 

że powyższe obowiązki dotyczą 

wszystkich podmiotów odbierających w kraju, 

bez względu na to, od kogo nabywany jest towar.



W razie pytań lub wątpliwości 

prosimy o kontakt.
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