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UMOWA nr EFAKTURA/OPC/……..../2011 
o przekazywanie faktur w formie elektronicznej 

 
dalej „Umowa” 
zawarta w dniu .................................. w ………..…………..  
pomiędzy : 
 
ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044439, NIP 774-14-73-770, której dokumentacja rejestrowa jest 
przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 
57 922 000,00 zł i opłaconym w całości, zwaną dalej „PETROCENTRUM”, reprezentowaną przez: 
 
1.  ............................................. – .........................................................................................   

2.  ............................................. – ......................................................................................... 

oraz: 
 
(dla spółki prawa hadlowego – spółka akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawna, komandytowa, 
komandytowo-akcyjna) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...z siedzibą w 

…………………………………….….., ul. ………………………………..………, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w …………………………………………, …… Wydział Gospodarczy pod numerem KRS ……………………, REGON ……………..………, NIP 

………………….………, kapitał zakładowy……………………………..kapitał wpłacony: ………..…………………………………... 

 
zwanym dalej „KLIENTEM”, reprezentowanym przez: 
 
1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

 
lub (dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą albo spółki cywilnej) 
 
1. ……………………………………………………………………., zam. ………………………………….., ul. ………………………………………….., 

legitymującym (ą) się dowodem osobistym o numerze ………………………….., numerze PESEL ……………………………….…, 

prowadzącym (ą) działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………….………………………………………………………………………………., pod numerem …………………………..……………., 

2. ……………………………………………………………………., zam. ………………………………….., ul. ………………………………………….., 

legitymującym (ą) się dowodem osobistym o numerze ………………………….., numerze PESEL ……………………………….…, 

prowadzącym (ą) działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………….………………………………………………………………………………., pod numerem …………………………..…………….,  

3. ……………………………………………………………………., zam. ………………………………….., ul. ………………………………………….., 

legitymującym (ą) się dowodem osobistym o numerze ………………………….., numerze PESEL ……………………………….…, 

prowadzącym (ą) działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………….………………………………………………………………………………., pod numerem …………………………..…………….,  

4. ……………………………………………………………………., zam. ………………………………….., ul. ………………………………………….., 

legitymującym (ą) się dowodem osobistym o numerze ………………………….., numerze PESEL ……………………………….…, 

prowadzącym (ą) działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………….………………………………………………………………………………., pod numerem …………………………..…………….,  

prowadzącym (ą, mi) działalność gospodarczą pod firmą: .............................................................................................., z 

siedzibą w …………………………………....….….., ul. ………………………....………..………, REGON ……………..………, NIP ………………….………   

zwanym dalej „KLIENTEM”, 
 
 
PETROCENTRUM i KLIENT, zwani są w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” bądź z osobna „Stroną”. 
 

 
ZwaŜywszy, Ŝe: 
 

• PETROCENTRUM zawarła ze spółką ComArch S.A. w Krakowie, zwaną dalej ComArch umowę na obsługę elektroniczną 
systemu wymiany i archiwizowania e-Faktur / e-Dokumentów, umoŜliwiającą Stronom wzajemne przekazywania faktur i 
innych dokumentów drogą elektroniczną; 
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• Zgodnie z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 

ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie 
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej 
(Dz. U. Nr 249 poz. 1661, dalej: ,,Rozporządzenie’’) moŜliwym jest wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. 

 
1. Definicje 
 
1.1 e-Faktura – faktura (w tym faktura korygująca / 

duplikat) w formie dokumentu elektronicznego, który 
spełnia wymogi wskazane w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i 
usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od 
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 
ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 
17.12.2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie 
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661). 
E-fakturą jest kaŜdy dokument elektroniczny, 
spełniający wymogi, o których mowa w zdaniu 
poprzednim niezaleŜnie od technologii, w której został 
utworzony. 

1.2 e-Dokumenty – następujące dokumenty 
elektroniczne: potwierdzenia odbioru e-faktur oraz noty 
korygujące. 

1.3 Podmioty Uprawnione do Kontroli – podmioty 
władzy publicznej uprawnione na podstawie 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do 
Ŝądania udostępnienia przez PETROCENTRUM bądź 
przez Klienta wymaganych przepisami prawa danych i 
informacji potrzebnych do przeprowadzenia 
określonych właściwymi przepisami procedur, w 
szczególności postępowania przewidzianego przepisami 
ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. 
Dz. U. z 2005, Nr 8 poz. 60 ze zm.). 

1.4 e-Archiwum – program komputerowy odpowiedzialny 
za przechowywanie e- Faktur PETROCENTRUM oraz 
Klienta w formie elektronicznej w formacie, w którym 
zostały przesłane, w sposób gwarantujący 
autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, 
jak równieŜ ich czytelność przez cały okres ich 
przechowywania, w ramach licencji na korzystanie z e-
Archiwum udostępniane są zarchiwizowane e-Faktury 
oraz e-Dokumenty dla PETROCENTRUM, Klientów oraz 
Podmiotów Uprawnionych do Kontroli.  

 
 
 
2. Przedmiot Umowy 
 
2.1. Z chwilą podpisania Umowy KLIENT akceptuje 
otrzymywanie e-Faktur / e-Dokumentów w formie 
elektronicznej w rozumieniu par.3 Rozporządzenia, w 
odniesieniu do naleŜności wynikających z zakupów przez 
Klienta od PETROCENTRUM paliw ciekłych na podstawie umów 
handlowych zawartych pomiędzy Stronami. 
Akceptacja KLIENTA zachowuje waŜność do momentu jej 
wypowiedzenia zgodnie z pkt. 5.6 Umowy. 
 
2.2. W okresie obowiązywania niniejszej akceptacji faktury 
mogą być wystawiane przez PETROCENTRUM zarówno w 
postaci elektronicznej jak papierowej, przy czym faktury 
odnoszące się do faktur juŜ wystawionych (dokumenty 
korygujące) winny mieć postać oryginalnego dokumentu z 
zastrzeŜeniem pkt. 2.7., przy czym faktury korygujące 
wystawiane do faktur papierowych mogą mieć postać zarówno 
elektroniczną jak papierową.  
 
2.3. Strony ustalają, Ŝe umieszczenie e-Faktury / e-Dokumentu 
na Platformie iFIN24 słuŜącej do elektronicznej wymiany 
danych jest równoznaczne z dostarczeniem e-Faktury / e-
Dokumentu do KLIENTA i jego przyjęciem przez KLIENTA. 

Platforma iFIN24 do celów podatkowych generuje 
potwierdzenie odbioru e-Faktury / e-Dokumentu.  
 
2.4. Strony, dla fakturowania i przesyłania e-Faktur oraz e-
Dokumentów uŜywać będą systemu informatycznego – 
Platformy iFIN24, systemu obsługiwanego przez ComArch w 
Krakowie.  
 
2.5. KLIENT zobowiązuje się uŜywać Platformy iFIN24 zgodnie 
z jej przeznaczeniem, w szczególności zgodnie z instrukcjami 
uzyskanymi od ORLEN lub ComArch oraz wyłącznie w celu 
przesyłania e-Faktur / e-Dokumentów związanych z 
naleŜnościami wynikającymi ze współpracy handlowej z 
PETROCENTRUM. 
 
2.6. PETROCENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za błędy 
spowodowane wykorzystywaniem przez KLIENTA Platformy 
iFIN24 w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. 
 
2.7. Pomimo zawarcia niniejszej Umowy, w szczególności w 
przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne 
uniemoŜliwiają wystawienie e-Faktur, PETROCENTRUM moŜe 
wystawić fakturę w formie papierowej, przy czym w przypadku 
dokumentów korygujących (bądź duplikatów faktur) zamieści 
na nich adnotację, Ŝe dotyczą dokumentu wystawionego w 
formie elektronicznej.  
 
3. Instalacja. Warunki techniczne 
 
3.1. Przyłączenia technicznego KLIENTA do systemu 
informatycznego dokona ComArch. O dokonaniu przyłączenia 
KLIENT zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres 
e-mail:   
 
………………………………………………………………………………...………
/prosimy o wpisanie wyłącznie jednego adresu e-mail 
WILEKIMI LITERAMI/ 
 
Hasło pierwszego logowania (tymczasowe) zostanie przesłane 
na telefon komórkowy nr: 
 
……………………………………………………………………………………….. 
/prosimy o podanie numeru telefonu komórkowego do 
przesłania pierwszego hasła logowania/ 
  
W wygenerowanej wiadomości e-mail KLIENT otrzyma link do 
portalu Platformy iFIN24, kliknięcie na link i podanie przez 
KLIENTA wygenerowanego dla niego loginu i tymczasowego 
hasła stanowi potwierdzenie technicznej moŜliwości odbioru e-
Faktur / e-Dokumentów w tej formie. 
  
Login i tymczasowe hasło do portalu Platformy iFIN24 
przekazane będą przez pracownika PETROCENTRUM po 
podpisaniu niniejszej Umowy. 
Funkcjonalność portalu w postaci instrukcji obsługi Platformy 
iFIN24 dostępna jest na Platformie iFIN24. 
 
3.2 W czasie obowiązywania niniejszej umowy e-Faktury / e-
Dokumenty przechowywane są na Platformie iFIN24 na rzecz 
PETROCENTRUM w sposób umoŜliwiający ponowne 
przetworzenie lub sporządzenie. W szczególności Platforma 
iFIN24 zapewnia: 

a)  Archiwizację dokumentów w wersji elektronicznej 
przez okres wymagany prawem – do czasu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego (co 
najmniej 7 lat), 

b)   Podgląd zawartości dokumentu w postaci czytelnej 
(graficzna prezentacja w PDF), 

c) MoŜliwość szybkiego wyszukiwania, sortowania 
dokumentów według ustalonych kryteriów, np.: data 
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wystawienia dokumentu (przedział od - do), numer 
dokumentu, itp. 

d)    MoŜliwość wygenerowania wydruku dokumentu 
e)    Rejestrowanie kaŜdego wydruku 
f)    MoŜliwość pobrania dokumentu (zapisania pliku PDF 

na lokalnym nośniku) 
g)    Rejestrowanie kaŜdego pobrania pliku 
h) MoŜliwość dostępu on-line do archiwum 

elektronicznego dla Podmiotów Uprawnionych do 
Kontroli 

  
4. Zapisywanie i przechowywanie danych 
 
4.1. Pomimo funkcjonalności Platformy iFIN24, opisanych w 
punkcie 3.2., w celu zapewnienia bezpieczeństwa wymiany e-
Faktur / e-Dokumentów oraz umoŜliwienia ewentualnej 
kontroli Podmiotów Uprawnionych do Kontroli kaŜda ze Stron 
zobowiązana jest do przechowywania e-Faktur / e-
Dokumentów przez okres wymagany prawem.  
4.2. PETROCENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za utratę 
lub uszkodzenie danych przechowywanych na platformie 
iFIN24 na zasadach określonych w pkt. 3.2. niniejszej umowy. 
4.3 Klient oświadcza, Ŝe zrzeka się wobec PETROCENTRUM 
wszelkich roszczeń, w szczególności ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych związanych z utratą lub uszkodzeniem 
danych przechowywanych zgodnie z zasadami o których mowa 
w art. 3.2. niniejszej umowy. 
 
5. Zasady obowiązywania Umowy  
 
5.1. E-Faktury / e-Dokumenty mogą być wystawiane i 
przesyłane w formie elektronicznej od dnia następującego po 
dniu, w którym PETROCENTRUM podpisał z KLIENTEM 
niniejszą umowę, w szczególności pod warunkiem, Ŝe podany 
przez KLIENTA w punkcie 3.1. umowy adres e-mail jest 
poprawny i umoŜliwi przesłanie do KLIENTA wiadomości e-mail 
z linkiem do Portalu iFIN24, na którym będą udostępniane 
KLIENTOWI e-Faktury / e-Dokumenty.  
 
5.2. E-Faktury / e-Dokumenty udostępniane będą w formacie 
PDF (Portable Document Format), gdzie autentyczność 
pochodzenia i integralność treści wystawianych i przesyłanych 
faktur VAT w formie elektronicznej, będzie zagwarantowana 
poprzez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego w 
rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. 
zm.), weryfikowanego za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu.  
 
5.3. E-Faktury / e-Dokumenty będą podpisywane przez 
uprawnionego pracownika Spółki iFIN24 lub uprawnionego 
przedstawiciela PETROCENTRUM. Realizacja podpisu będzie się 
odbywać na mocy odpowiedniego upowaŜnienia. E-Faktury / 
e-Dokumenty będą podpisywane w imieniu i na rzecz  
PETROCENTRUM. 
 

5.4. Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej e-Faktury / e-
Dokumentu słuŜą następujące programy, które KLIENT 
pobierze i zainstaluje we własnym zakresie:  

a) oprogramowanie („Adobe Acrobat Reader"), słuŜące 
do podglądu dokumentu (oprogramowanie dostępne 
do pobrania na portalu Platformy iFIN24)  

b) aplikacja słuŜąca do weryfikacji autentyczności 
podpisanej e-Faktury / e-Dokumentu (aplikacja 
dostępna do pobrania na portalu Platformy iFIN24).  

 
5.5. PETROCENTRUM ma prawo rozwiązać Umowę w kaŜdym 
czasie, za miesięcznym wypowiedzeniem w szczególności w 
przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy zawartej ze 
spółką ComArch.  
 
5.6. Wycofanie akceptacji KLIENTA na wystawianie e-Faktury 
następuje poprzez złoŜenie przez KLIENTA pisemnego 
oświadczenia. KLIENT zobowiązuje się powiadomić 
PETROCENTRUM na piśmie o zamiarze złoŜenia oświadczenia o 
wycofaniu akceptacji przynajmniej na 7 dni roboczych przed 
jego złoŜeniem. Zaprzestanie przesyłania e-Faktury / e-
Dokumentów przez PETROCENTRUM do KLIENTA nastąpi od 
dnia następującego po dniu otrzymania przez PETROCENTRUM 
oświadczenia KLIENTA o wycofaniu akceptacji. 
 
6. Postanowienia końcowe. 
 
6.1. Korespondencja uwaŜana będzie za skutecznie doręczoną 
pod warunkiem dostarczenia jej na adres: 
  

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…. 

6.2., Podpisując niniejszą umowę KLIENT zobowiązuje się 
przekazywać dostęp do Platformy iFIN24 tylko i wyłącznie 
pracownikom posiadającym stosowne pełnomocnictwa lub 
upowaŜnienia w zakresie otrzymywania, potwierdzania i 
akceptowania e-Faktur / e-Dokumentów. Jednocześnie KLIENT 
zobowiązuje się do nie przekazywania i nie udostępniania 
loginów i haseł osobom nieupowaŜnionym. 
 
6.3. PETROCENTRUM nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania lub 
nienaleŜytego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, 
w szczególności za szkody wynikające z przekazania dostępu 
do Platformy iFIN24 osobom nieupowaŜnionym.  
 
6.4. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem 
niniejszej Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby PETROCENTRUM 
 
6.5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze Stron. 
 

 
       PETROCENTRUM                                           KLIENT 
 
 
…………………………………………..       ………………………………………………. 
 


