
UCHWAŁA NR 40/114/19
ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie założenia dla Powiatu Jeleniogórskiego konta na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania umożliwiającej odbiór ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U z 2019 r., poz. 511) oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu zapewnienia wykonania przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zakłada się centralne konto zamawiającego dla 
Powiatu Jeleniogórskiego na Platformie Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającej odbiór 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy.

2. Administratora konta, o którym mowa w ust. 1, uprawnionego do zarządzania kontem Powiatu 
Jeleniogórskiego, w tym dodawania kolejnych użytkowników, wyznaczy Starosta Jeleniogórski.

§ 2. W ramach utworzonego konta dostęp do platformy, jako użytkownicy, otrzymują następujące 
jednostki organizacyjne Powiatu Jeleniogórskiego:

1) Dom Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie,

2) Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce,

3) Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,

4) Dom Pomocy Społecznej w Kowarach,

5) Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie,

6) Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie,

7) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie,

8) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze,

9) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze,

10) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach,

11) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie,

12) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,

13) Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach,

14) Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej „JUNIOR” w Miłkowie.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2, 
do wyznaczenia administratorów skrzynek odbiorczych użytkowników platformy w podległych im 
jednostkach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Jeleniogórski

Krzysztof Wiśniewski

Członek Zarządu Powiatu

Artur Smolarek
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191) każdy zamawiający – w rozumieniu art. 2 pkt

12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

z późn. zm.) – zobowiązany jest założyć konto na jednej z dwóch udostępnionych przez

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii platform umożliwiających odbiór

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów

elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub

usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

W celu ujednolicenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego systemu

zarządzania ustrukturyzowanymi fakturami elektronicznymi oraz innymi ustrukturyzowanymi

dokumentami elektronicznymi, zasadnym jest wdrożenie tzw. systemu scentralizowanego,

polegającego na założeniu głównego konta Powiatu Jeleniogórskiego, zarządzanego przez jednego

administratora (Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze), oraz skrzynek odbiorczych dedykowanych

dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu (odbiorców ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych i innych dokumentów elektronicznych). Powyższe rozwiązanie jest zasadne

również z uwagi na funkcjonującą w Powiecie Jeleniogórskim centralizację rozliczeń podatku od

towarów i usług (VAT), obejmującą jednostki organizacyjne wskazane w niniejszej uchwale.

Dotychczas żadna z jednostek organizacyjnych powiatu nie założyła konta na Platformie

Elektronicznego Fakturowania, a dyrektorzy jednostek wyrazili zgodę na założenie przez

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze kont użytkowników platformy dla nadzorowanych przez

siebie jednostek.
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