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1. Zgodnie z art. 106n. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.jedn. 

Dz.U 2020.p.106,p.568) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich 

korekt w formie elektronicznej przez Dostawcę usług Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej 

Spółka z o.o.  43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 4. 

2. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej w postaci pliku PDF z adresu e-mail Dostawcy: 

efaktury@pik-pszczyna.pl  

3. Akceptujący – Odbiorca usług oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesłania faktur 

jest: 

 

                                        

 

4. Akceptujący – Odbiorca usług oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z wyżej podanego 

adresu e-mail. 

5. W razie zmiany adresu e-mail Akceptujący zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia o no-

wym adresie pod rygorem skutków wskazanych w pkt 9 „Zasad doręczania faktur w formie 

elektronicznej przez PIK Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie.   

6. W przypadku problemów technicznych w przesyłaniu faktur w formie elektronicznej dopuszcza 

się ich doręczanie w formie papierowej. Faktura papierowa zastępuje wówczas fakturę elektro-

niczną 

7. Oświadczenie może zostać wycofane przez Akceptującego w wyniku czego wystawca faktur traci 

prawo do wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną, począwszy od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po dostarczeniu pisemnej informacji. 

8. Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną lub jego wy-

cofanie może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej. Adres mailowy, na który powinno 

być przesłane oświadczenie: efaktury@pik-pszczyna.pl  

       
*Integralną częścią oświadczenia jest załącznik nr 1 dotyczący zasad przyjmowania faktur w formie elektronicznej. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nr Nabywcy…………………………………………………….. 

Imię i nazwisko/Nazwa ………………………………………… 

Adres …………………………………………………………... 

………………………………………………………………….. 

NIP: …………………………………………………………….. 

 

 

 

Zapoznałem się z treścią załącznika do Oświadczenia.…………………………………………………………………………… 

(data, podpis Akceptującego – Odbiorcy usług) 



Załącznik nr 1 

 
Zasady doręczania faktur w formie elektronicznej 

przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie. 
 

1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej są art.106 g. 3, 106m i 106n ustawy z dnia 

11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.jedn. Dz. U. z 2020 poz.106. ze zm.) 

2. E-faktura to faktura w formie elektronicznej wystawiana i otrzymywana w formacie elektronicznym PDF 

(Portable Document Format). 

3. Faktury w formacie elektronicznym mogą być przesyłane zgodnie z Art. 106m Ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku pod następującymi warunkami: 

a. Uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez Odbiorcę usług 

b. Zapewnienie autentyczności pochodzenia faktury 

c. Zapewnienie integralności treści faktury i czytelności faktury 

d. Odpowiedniego ich przechowywania 

4. Przekazywanie powiadomień o wystawionych fakturach oraz dostarczanie faktur drogą elektroniczną przez 

Przedsiębiorstwo będzie następować po złożeniu przez Odbiorcę usług stosownego oświadczenia. Oświad-

czenie o akceptacji faktur drogą elektroniczną  może być złożone w formie pisemnej na adres Dostawcy: 

PIK Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 4, lub w wersji elektronicznej pod adresem e-mail:          

efaktury@pik-pszczyna.pl 

5. Na powyższe adresy należy także przesyłać informacje o zmianie adresu e-mail, na który będą przesyłane 

powiadomienia i faktury w formie elektronicznej, lub wycofanie akceptacji na przesyłanie faktur w formie 

elektronicznej. 

6. Dostawca traci prawo do przesyłania wystawionych faktur w formie elektronicznej od pierwszego dnia mie-

siąca następującego po dniu doręczenia oświadczenia o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie 

faktur w formie elektronicznej. Od tego momentu faktury będą wystawiane w formie tradycyjnej to znaczy 

papierowej.    

7. W przypadku nie powiadomienia Przedsiębiorstwa przez Odbiorcę o zmianie adresu e-mai doręczenie fak-

tur i pozostałej korespondencji nastąpi pod dotychczasowy adres, wywołując skutek prawidłowego dorę-

czenia. Brak powiadomienia, o którym mowa wyżej nie stanowi podstawy odstąpienia od naliczania odse-

tek ustawowych za opóźnienie w płatności wynikającej z faktury.  

8. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Odbiorcę osobom trzecim adresu 

poczty elektronicznej, ani za działania operatorów internetowych. 

9. Skutki mylnie podanego adresu e-mail obciążają Odbiorcę. 

10. Przedsiębiorstwo informuje, iż dane osobowe Odbiorcy podlegają ochronie zgodnie z przepisami rozporzą-

dzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)-

RODO. Odbiorcy usług przysługuje prawo dostępu (wglądu) do swoich danych oraz wnioskowanie o ich po-

prawienie, uzupełnienie i usunięcie oraz ograniczenie przetwarzania danych. Wniosek może nie zostać 

uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia   lub uniemożliwienia realizacji umowy. 

11. Odbiorca usług ma prawo do żądania od Przedsiębiorstwa dostępu do danych osobowych, które dotyczą 

Odbiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz ma 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także prawo do uzyskania kopii stosownych do-

kumentów. 


