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Regulamin 

wystawiania oraz przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz przesyłania pozostałej 
korespondencji drogą elektroniczną obowiązujący w spółce Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna  
z siedzibą w Liszkach. 
 

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 24 lutego 2020r. do czasu jego zmiany bądź uchylenia. 

2. Podstawą prawną wystawiania oraz przesyłania faktur, korekt faktur jak również duplikatów faktur w 

formie elektronicznej jest ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów  

i usług (Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.), zwana w dalszej części Regulaminu Ustawą. 

3. Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna z siedzibą w Liszkach wystawia oraz przesyła faktury, korekty do 

faktur oraz duplikaty faktur w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz 

integralność bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego zgodnie z powyżej 

powołaną Ustawą. 

4. Formatem faktury oraz innej korespondencji w formie elektronicznej jest format PDF (Portable 

Document Format), do podglądu którego służy bezpłatne oprogramowanie  „Adobe Acrobat Reader”, 

które Kontrahent/Klient pobiera oraz instaluje na własnym sprzęcie komputerowym we własnym 

zakresie oraz na własną odpowiedzialność. 

5. Faktury mogą być wystawiane oraz przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem uprzedniej 

akceptacji tej formy przez odbiorcę faktury. Akceptacja następuje poprzez złożenie oświadczenia w 

formie papierowej. Wzór Oświadczenia o akceptacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

6. Odbiorca faktur jest uprawniony do cofnięcia akceptacji wystawiania oraz przesyłania faktur w formie 

elektronicznej oraz wszelkiej innej korespondencji w drodze elektronicznej poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia o cofnięciu zgodny. Po otrzymaniu przez Spółkę Ecomat Barasz Wójcik 

spółka jawna prawidłowo wypełnionego oświadczenia o cofnięciu akceptacji kolejne faktury 

wystawiane i dostarczane  będą w formie papierowej. Wzór Oświadczenie o cofnięciu akceptacji 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Wysyłanie faktur w formie elektronicznej nastąpi pierwszego dnia roboczego po dniu otrzymania 

prawidłowo wypełnionego Oświadczenia o wyrażeniu zgody – Załącznika nr 1. 

8. Druki oświadczeń dostępne są w siedzibie spółki Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna pod adresem 32-

060 Liszki 577 oraz na stronie internetowej www.ecomat.com.pl 

9. Odbiorca faktur oraz innej korespondencji może przekazać prawidłowo wypełniony formularz 

Oświadczenia w następujący sposób: 

- bezpośrednio w biurze spółki Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna pod adresem 32-060 Liszki 577, 
- korespondencją pocztową na adres 32-060 Liszki 577. 
Przesłanie zeskanowanego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej nie będzie uznane za 
wyrażenie zgody lub jej wycofanie. 

10. Spółka Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna nie odpowiada w żaden sposób za nieprawidłowo lub 

nieczytelnie podany przez odbiorcę faktur adres poczty elektronicznej. Celem uniknięcia błędów zaleca 

się wypełnienie oświadczenia w edytorze tekstu np. Ms Office, Openoffice oraz wydrukowanie 

dokumentu. 

http://www.ecomat.com.pl/
http://www.ecomat.com.pl/
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11. Do czasu powiadomienia spółki Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna przez odbiorcę faktur o zmianie 

adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za 

prawidłowo doręczoną oraz wywołuje wszelkie skutki prawne związane z tym faktem. 

12. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury oraz inna korespondencja musi zostać 

dokonana przy zastosowaniu formularza zmiany danych, który znajduje się w siedzibie spółki (pkt 8 

Regulaminu) wraz z pozostałymi oświadczeniami oraz na stronie internetowej. Oświadczenie stanowi 

Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu  

13. Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna z siedzibą w Liszkach jest administratorem danych osobowych 

Odbiorcy faktur. Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu ułatwienia komunikacji z Odbiorcą 

faktur/Klientem oraz skutecznego przekazywania informacji związanych z płatnościami.  

14. Zasady przetwarzania danych osobowych Odbiorców faktur/Klientów odbywają się na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

15. Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna z siedzibą w Liszkach nie ponosi odpowiedzialności za problemy 

techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego, używanego 

przez Odbiorcę faktur/Klienta a które mogą uniemożliwiać odbiorcy z korzystania z usługi. Ecomat 

Barasz Wójcik spółka jawna z siedzibą w Liszkach nie odpowiada również za inne przyczyny i 

okoliczności, na które spółka nie miała wpływu pomimo zachowania należytej staranności. 

16. W przypadku zmiany przepisów obowiązującego prawa, które regulują zasady wystawiania oraz 

przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej, Spółka Ecomat będzie 

odpowiednio modyfikować procedury. Zmiany takie nie będą wymagały ponownej akceptacji 

Odbiorcy faktur/Klienta, o ile przepisy prawa nie będą o tym stanowić. 

 
Podpis i pieczęć osoby reprezentującej Ecomat Barasz Wójcik spółka jawna z siedzibą w Liszkach  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liszki, dnia  ………………………………             ………………………………………………………………………………………………. 

http://www.ecomat.com.pl/

