
Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone – AKC-RU
za pośrednictwem platformy PUESC

1. Przygotuj dane o producencie każdego posiadanego urządzenia grzewczego 
(kotła olejowego, nagrzewnicy, suszarni itp.), modelu, mocy i średnim rocznym 
zużyciu paliwa opałowego
2. Wejdź na stronę https://www.puesc.gov.pl i „Zaloguj się”. Jeżeli nie 
posiadasz konta, „Utwórz konto”

3. Na stronie głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE–ZGŁOSZENIE 
AKC-RU”



4. Wybierz „ZGŁOSZENIE AKC-RU”

a) Rejestracja osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej:
1. Wybierz odpowiedni organ do którego składane jest zgłoszenie

2. W danych identyfikacyjnych wybierz „osoba fizyczna”

3. Wypełnij swoje „dane podstawowe” oraz „adres siedziby / adres 
zamieszkania lub miejsca pobytu”. Jeżeli informacje zostaną pobrane 
automatycznie, zweryfikuj ich poprawność
4. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny od danych podanych we 
wcześniejszych punktach, zaznacz odpowiednią opcję i wpisz go



5. W miejscu o nazwie „status podmiotu” zaznacz opcję „zużywający podmiot 
olejowy”
6. Teraz musisz wybrać typ swojego urządzenia grzewczego oraz dodać adres 
pod jakim się znajduje. Jeśli posiadasz urządzenie stacjonarne wymagane jest 
podanie szerokości i długości geograficznej
7. „Dodaj nowe miejsce” do konkretnej lokalizacji

8. Po dodaniu nowego miejsca „dodaj nowe urządzenie do miejsca”



9. Po poprawnym dodaniu urządzeń, zjedź na sam dół strony, zaznacz, że 
posiadasz oświadczenie i kliknij przycisk „zatwierdź”

10. W podsumowaniu zweryfikuj poprawność swoich danych. Podpisz 
formularz profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo kwotą przychodu albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy certyfikatu celnego

b) Rejestracja firmy i innych podmiotów
1. Wybierz odpowiedni organ do którego składane jest zgłoszenie



2. W danych identyfikacyjnych wybierz odpowiednią formę prawną podmiotu

3. Wypełnij „dane podstawowe” oraz „adres siedziby / adres zamieszkania lub 
miejsca pobytu”. Jeżeli informacje zostaną pobrane automatycznie, zweryfikuj 
ich poprawność
4. Jeżeli Twój adres do korespondencji jest inny od danych podanych we 
wcześniejszych punktach, zaznacz odpowiednią opcję i wpisz go
5. W miejscu o nazwie „status podmiotu” zaznacz opcję „zużywający podmiot 
olejowy”
6. Teraz musisz wybrać typ swojego urządzenia grzewczego oraz dodać adres 
pod jakim się znajduje. Jeśli posiadasz urządzenie stacjonarne wymagane jest 
podanie szerokości i długości geograficznej
7. „Dodaj nowe miejsce” do konkretnej lokalizacji



8. Po dodaniu nowego miejsca „dodaj nowe urządzenie do miejsca”



9. Po poprawnym dodaniu urządzeń, zjedź na sam dół strony, zaznacz, że 
posiadasz oświadczenie i kliknij przycisk „zatwierdź”

10. W podsumowaniu zweryfikuj poprawność swoich danych. Podpisz 
formularz profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo kwotą przychodu albo podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy certyfikatu celnego.

Potwierdzenia dostawy oleju opałowego dokonasz:
 - wysyłając zgłoszenie zamykające przewóz z Portalu PUESC albo aplikacji
mobilnej
 - za pośrednictwem sprzedawcy/kierowcy przy użyciu KODU 
TRANSAKCYJNEGO. 

Pamiętaj! Kody transakcyjne pobierz ze swojego konta na PUESC 
(instrukcja poniżej) lub w urzędzie skarbowym. Kody  transakcyjne  nie  
mogą  być  udostępniane  osobom  do  tego  nieupoważnionym.  Kody są 
przeznaczone do potwierdzania dostarczenia do Ciebie oleju opałowego.

POLECAMY POBRANIE KODÓW TRANSAKCYJNYCH I 
PREKAZANIE KIEROWCY KODU W CELU ZAMKNIĘCIA 



DOSTAWY I POTWIERDZENIA UDBIORU. 

1. Wejdź na stronę https://www.puesc.gov.pl i „Zaloguj się”

2. Na stronie głównej PUESC wybierz „PALIWA OPAŁOWE–ZGŁOSZENIE 
AKC-RU”

3. Kliknij na „PODGLĄD / ZMIANA DANYCH KODY TRANSAKCYJNE”

4. Wybierz typ swojego identyfikatora, uzupełnij go i przejdź dalej używając 



opcji „Zatwierdź”
5. Wybierz opcję „Kody transakcyjne”

6. Zaznacz pole „Wygeneruj nowe kody” wpisz ich ilość, zjedź na sam dół 
strony i „Zatwierdź”


