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Regulamin 

Korespondencji elektronicznej w tym wystawiania i przesyłania faktur 

elektronicznych PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne. 

 

§ 1. 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne korespondencji 

elektronicznej w tym udostępniania faktur elektronicznych przez Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych . 

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi za pośrednictwem Strony 

internetowej https://www.pecustrzyki.pl/ebok-dokumenty lub w siedzibie Spółki. 

3. Każdy Klient korzystający z możliwości otrzymywana faktur elektronicznych 

oraz wymiany korespondencji elektronicznej zobowiązany jest do zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.  

4. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej, zgodnie  

z niniejszym regulaminem i przepisami Ustawy posiada taką sama moc prawną jak 

faktura w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.  

5. Korespondencja i dokumenty przesłane droga elektroniczną za 

pośrednictwem platformy e-BOK mają taką samą moc prawną jak dokumenty 

papierowe za wyjątkiem: 

- umów 

§2. 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:  

 

1. Klient — rozumie się firmę lub osobę fizyczną nie prowadzącą działalności , 

która prowadzi współpracę z PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne.  

2. PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – 

format plików faktury udostępnianej przez PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne.  

3. e-Faktura — faktura, faktura korygująca, duplikat faktury i duplikat faktury 

korygującej w formacie PDF wystawiona zgodnie z prawem i udostępniona 

klientowi przez PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne zgodnie z przepisami Ustawy.  
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6. e-mail Klienta – adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez niego 

jako adres właściwy do otrzymywania e-Faktur i korespondencji elektronicznej. 

7. Zgoda – wyrażenie chęci na przesyłanie faktur w formie elektronicznej 

poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie 

www.pecustrzyki.pl/ebok-dokumenty bądź zaznaczenie  odpowiedniej opcji przy 

rejestracji konta na platformie eBOK. 

8. Strona internetowa - oznacza stronę prowadzoną przez PEC Sp. z o.o. Ustrzyki 

Dolne dostępną pod adresem www.pecustrzyki.pl 

9. Doręczenie - oznacza moment, gdy korespondencja lub wiadomość 

zawierająca e-Fakturę została udostępniona na platformie eBOK PEC Sp. z o.o. 

Ustrzyki Dolne a na adres e-mail Klienta zostało wysłane odpowiednie 

powiadomienie. 

10. Korespondencja elektroniczna – korespondencja wymieniana za 

pośrednictwem eBOK. 

§ 3.  

1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z możliwości otrzymywania powiadomień  

o e-Fakturach jest wyrażenie na to zgody poprzez formularz dostępny na stronie 

www.pecustrzyki.pl/ebok-dokumenty bądź zaznaczenie odpowiedniej opcji przy 

rejestracji konta na platformie eBOK. Wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur  

w formie elektronicznej zwalnia PEC Sp. z o.o. z obowiązku doręczania faktur  

w formie papierowej.  

2. Wszystkie dyspozycje odnośnie e-faktur muszą być wydawane na 3 dni robocze 

przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego nowy okres rozliczeniowy. 

3. PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne rozpoczyna wystawianie i doręczanie e-Faktur nie 

wcześniej niż w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu zgody oraz 

zaprzestaje wystawiania i doręczenia e-Faktur od dnia następnego po dniu,  

w którym otrzymał pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody.  

 

4. e-Faktury będą dostępne na platformie eBOK a informacja o ich dostępności 

przesłana zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przy rejestracji 

konta bądź formularzu rejestracyjnym. 

5.  Ikona e-Faktury po pierwszym pobraniu podświetli się na kolor zielony. 

6. Doręczenie e-Faktury następuje po udostępnieniu jej na platformie eBOK  

i przesłaniu powiadomienia na wskazany adres e-mail. 
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7. Klient zobowiązuje się do utrzymywania aktywnego adresu e-mail Klienta  

w okresie korzystania z e-Faktur.  

8. Podając adres e-mail Klienta, Klient oświadcza, że jest posiadaczem tego 

adresu.  

9. PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie 

osobom trzecim adresu e-mail Klienta, ani za działania operatorów 

internetowych.  

§ 4.  

1. Zmiany adresu e-mail Klienta, na który mają być przesyłanie powiadomienia  

o wystawieniu faktury elektronicznej oraz korespondencja elektroniczna można 

dokonać pisemnie przy wykorzystaniu formularza „Zmiana adresu e-mail” 

udostępnionego na Stronie internetowej.  

2. W przypadku braku powiadomienia PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne o zmianie 

adresu e-mail Klienta, e-Faktury uważa się za skutecznie doręczone po ich 

udostepnieniu na platformie eBOK i przesłaniu powiadomienia na ostatni 

podany adres e-mail Klienta.  

3. Rezygnacji z możliwości wystawiania i otrzymywania e-Faktur można dokonać w 

formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza „Wycofanie zgody na przesyłanie 

e-Faktur” udostępnionego na Stronie internetowej.  

4. Ponowna aktywacja możliwości otrzymywania e-Faktur wymaga ponownej 

zgody w formie pisemnej.  

§ 5. 

1. PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego 

Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie internetowej.  

2. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania na 

Stronie internetowej.  

3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi niezwłocznie po 

jej publikacji na stronie internetowej PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne na adres e-mail 

Klienta.  
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Zgoda na przesyłanie e-Faktur 

  

Nazwa firmy / Imię i Nazwisko*:  

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Adres: 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

NIP*:   

 

................................................................. 

  

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług, niniejszym wyrażam zgodę na przesyłanie faktur VAT, korekt faktur VAT oraz 

duplikatów faktur VAT (e-Faktur) w formie elektronicznej opisanej szczegółowo w 

Regulaminie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w PEC Sp. z o.o. Ustrzyki 

Dolne w formie plików pdf. (Regulamin) Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem się  

z treścią Regulaminu i go akceptuję. 

Wskazuję następujący adres mailowy do wysyłki powiadomień o fakturach w formie 

elektronicznej: .................................................................................................................................... 

   

Data: …………………….  

  

  

……………………………………………  ……………………………………………  

Pieczęć firmy*       Podpis 

  

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Wycofanie zgody na przesyłanie e-Faktur 

  

Nazwa firmy / Imię i Nazwisko*:  

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Adres: 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

NIP*:   

 

................................................................. 

  

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, odwołuję 

wcześniejszą zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z Regulaminem 

wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w PEC Sp. z o.o. Ustrzyki Dolne. 

  

   

Data: …………………….  

  

  

……………………………………………  ……………………………………………  

Pieczęć firmy*       Podpis 

  

 

 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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Zmiana adresu email do przesyłania e-Faktur/korespondencji elektronicznej* 

  

Nazwa firmy / Imię i Nazwisko*:  

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Adres: 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

NIP/PESEL*:   

 

................................................................. 

  

Proszę o zmianę adresu e-mail Klienta służącego do przesyłania powiadomienia o fakturze 

elektronicznej/korespondencji elektronicznej*   

 

- dotychczasowy adres e-mail Klienta  

………………………………………………………….....  

- nowy adres e-mail Klienta:  

…………………………………………………………….. 

   

Data: …………………….  

  

  

……………………………………………  ……………………………………………  

Pieczęć firmy*        Podpis 

  

 

 

* Niepotrzebne skreślić 
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