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REGULAMIN KORZYSTANIA Z FAKTURY ELEKTRONICZNEJ („eFaktura”) 

 
§1. Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania Klientom Spółki z o.o. 

UNIA, faktur VAT w formie elektronicznej ("Usługa"). Przez udostępnianie 
faktur VAT w formie elektronicznej rozumie sie możliwość podglądu 
treści elektronicznej faktury VAT i/lub pobrania elektronicznej faktury 
VAT. 

2. Usługę świadczy Spółka z o.o. UNIA ul. Lechicka 23, 75-837 Koszalin NIP: 
669-251-63-60 REGON: 321188475, zwana dalej "UNIA". 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie 
mają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 
2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie 
elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi 
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. z 
2005r. nr 133 poz. 1119) zwanego dalej "Rozporządzeniem". 

 
§2. Definicje 

 
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej będąca strona Umowy zawartej na 
piśmie z UNIA. 

2. eFaktura - faktura w formie elektronicznej, której autentyczność 
pochodzenia oraz integralność danych zagwarantowane są bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, 
kwalifikowanego certyfikatu.  

3. Kwalifikowany certyfikat - certyfikat spełniający warunki określone w 
Ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 
2001r, Nr 130, poz. 1450), wydany przez kwalifikowany podmiot 
świadczący usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi określone w tej 
ustawie. 

4. Bezpieczny podpis elektroniczny - podpis elektroniczny, który: 
a) jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, 
b) jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby 

składającej podpis elektroniczny, bezpiecznych urządzeń, służących do 
składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania 
podpisu elektronicznego, 

c) jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, ze 
jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna. 

5. Umowa - umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Spółką UNIA a 
Klientem. 

 
§3. Opis i warunki świadczenia Usługi 

 
1. Usługa polega na udostępnieniu Klientowi przez UNIA eFaktury 

wystawionej, z tytułu świadczonych przez UNIA na rzecz Klienta usług, jak 
również na powiadamianiu Klienta o wystawieniu eFaktury. 

2. eFaktura, wystawiona na rzecz Klienta i udostępniona Klientowi zgodnie z 
przepisami Rozporządzenia jest równoznaczna z przesłaniem faktury w 
formie papierowej. 

3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usługi jest: 
a) złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

wystawianie i udostępnianie eFaktury wystawionej z tytułu 
świadczonych przez UNIA na rzecz Klienta usług; 

b) złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
otrzymywanie powiadomień o wystawieniu i udostępnieniu e-Faktury 
na wskazany przez Klienta adres e-mail; 

c) dostęp Klienta do komputera z zainstalowaną przeglądarką 
internetową i łączem do internetu. 

4. Zgoda Klienta, o której mowa w ust. 3 lit a) i b) powyżej, oznacza 
rezygnację z otrzymywania faktur w formie papierowej. 

5. eFaktury są przesyłane drogą elektroniczną  (e-mail) na adres podany 
przez Klienta. 

6. Zasady dokonywania płatności przez Klienta określone są w stosownej 
Umowie zawartej pomiędzy Spółką z o.o. UNIA a Klientem lub 
Regulaminie świadczenia Usług. 

7. Klient zobowiązuje sie do utrzymywania aktywnego adresu e-mail, o 
którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej, w okresie korzystania z Usługi. 

8. Faktury korygujące do eFaktury wystawia i udostępnia sie wyłącznie w 
formie papierowej. 

9. UNIA rozpoczyna wystawianie eFaktur nie wcześniej niż w terminie 10 dni 
roboczych od zarejestrowania oświadczenia Klienta o wyrażeniu zgody na 
wystawianie i udostępnianie eFaktury z tytułu świadczonych przez UNIA 
na rzecz Klienta usług. 

10. UNIA zaprzestaje wystawiania eFaktur od dnia następnego po dniu, w 
którym otrzymała pisemne powiadomienie o wycofaniu zgody na 
wystawianie i udostępnianie e-Faktury z tytułu świadczonych przez UNIA 
na rzecz Klienta usług. 

11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie 
eFaktury z tytułu świadczonych przez UNIA na rzecz Klienta usług, o 
którym mowa w ust. 3 powyżej, i powiadomienie o wycofaniu zgody na 
wystawianie i udostępnianie eFaktury z tytułu świadczonych przez UNIA 
na rzecz Klienta usług, o którym mowa w ust 12 powyżej powinny być 
zgodne w treści z wzorami publikowanymi na stronie 
www.unia.koszalin.pl i przesłane na adres: 

UNIA Spółka z o.o. 
Ul. Lechicka 23 
75-837 Koszalin 
lub faxem  (94) 342 35 05 

12. UNIA może przesłać Klientowi kopię eFaktury pocztą elektroniczną, na 
jego żądanie.  

13. W przypadku, o którym mowa w punkcie 16, eFaktura wysyłana jest 
Klientowi na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 3 lit b) 
powyżej, w formie pliku ZIP, zaszyfrowanego hasłem ustalonym przez 
Klienta oraz UNIA. 

14. Klient zobowiązany jest do przechowywanie eFaktur na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w formacie, w jakim zostały mu one 
udostępnione, przez okres 6 lat od końca roku, w którym zostały 
wystawione. 

 
§4. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z Usługi 

 
1. Zmiany adresu e-mail, na który mają być przesyłane powiadomienia o 

wystawieniu i udostępnieniu eFaktury, Klient dokonuje w formie 
pisemnej za pomocą oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i 
udostępnianie eFaktury. 

2. W przypadku braku powiadomienia UNIA o zmianie adresu e-mail, 
informacje, o których mowa w § 3 ust. 3 lit. b) niniejszego regulaminu, 
uważa sie za skutecznie doręczone po przesłaniu ich na dotychczas 
obowiązujący adres e-mail. 

3. Rezygnacji z Usługi można dokonać w formie określonej w § 3 ust. 12 
niniejszego regulaminu. 

4. Ponowna skorzystanie z Usługi możliwe jest tylko po spełnieniu wymagań 
określonych w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu. 

§5. Postanowienia końcowe 
1. Spółka z o.o. UNIA zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. 

Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej 
www.unia.koszalin.pl  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 
www.unia.koszalin.pl   


