
    Regulamin
korzystania z e-Portalu

w 
Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

§ 1.Wstęp
e-Portal przeznaczony jest dla klientów Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa. , którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, złożyli 
stosowne oświadczenia i ich nie odwołali.

§ 2. Definicje

e- Portal – potal internetowy dostępny pod adresem http://cms.polonialogistyka.pl:8080/xpertis/start , 
zwany dalej Portal-em udostępniany przez Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa poprzez, który udostępniane są faktury oraz dokumenty w formie elektronicznej 
w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność treści oraz ich czytelność.

Oświadczenie o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznie zwane dalej Oświadczeniem

Dokumenty w formie elektronicznej – wszystkie pozostałe dokumenty z wyjątkiem faktury  
w wersji elektronicznej, w szczególności noty księgowe, dokumenty CMR, listy przewozowe 
(oraz pozostałe dokumenty potwierdzające wykonanie usługi transportu), wezwania do 
zapłaty, potwierdzenia sald, noty odsetkowe itp. 

Faktura w formie elektronicznej – faktura, w tym faktura korygująca, duplikat faktury, 
w formie dokumentu elektronicznego, który spełnia wymogi określone w ustawach 
i rozporządzeniach dotyczących sposobu przesyłania i zasad przechowywania
faktur w formie elektronicznej;

Klient – podmiot, który prowadzi współpracę handlową z Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością spółka komandytowa.

Podmioty Uprawnione do Kontroli – podmioty władzy publicznej uprawnione
na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do żądania
udostępnienia przez Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
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 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005, Nr 8 poz. 60 ze zm.).

§ 3. Warunki korzystania z Portalu oraz wymagania techniczne
1. Złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej 
stanowiącego załącznik 1, do umowy oraz przesłanie go na adres: Polonia Logistyka spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Roździeńskiego 19, 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, lub przesłać w postaci załącznika w formacie PDF na adres email: 
efaktury@polonialogistyka.pl. Faktury zostaną opublikowane na Portalu od pierwszego dnia roboczego 
kolejnego miesiąca od podpisania oświadczenia o akceptacji faktur w formie elektronicznej
2. Zapoznanie się z regulaminem korzystania z Portalu
3. Posiadanie komputera z dostępem do łącza internetowego umożliwiającego korzystanie z Portalu. 
Komputer powinien mieć zainstalowany program Adobe Reader
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§ 4. Użytkowanie portalu
1. Logowanie do serwisu wymaga podania indywidualnego loginu i hasła , który zostanie przesłany na 
adres wskazany na oświadczeniu o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej po podpisaniu
oświadczenia. 
2. Podany w oświadczeniu adres będzie służył zarówno do przesłania loginu i hasła dostępu do portalu 
jak i adres na który będą przesyłane powiadomienia o kolejnych wystawionych e-fakturach, które pojawią 
się na Portalu.
3. Dokumenty są wystawiane przez Polonia Logistyka i udostępniane na portalu. Udostępnione 
dokumenty można podejrzeć, wydrukować lub pobrać (format PDF)

§ 5. Warunki wystawiania faktur i dokumentów
      1.Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej są przepisy  
       Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 w sprawie przesyłania faktur w formie  
       elektronicznej.
      2.Po wystawieniu faktury i przesłaniu jej na portal Klient otrzyma powiadomienie mailowe na adres           
      wskazany w Oświadczeniu o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej

3.Jako moment dostarczenia  doręczenia uznaje się moment przesłania powiadomienia o  
      wystawieniu i pojawieniu się faktur elektronicznych na Portalu.

4.Termin płatności określony jest na fakturze. Dla faktur których termin płatności uzależniony jest od daty 
wystawienia faktury jako datę jej wystawienia (doręczenia) przyjmuje się datę umieszczoną w prawym 
górnym rogu faktury.
5. Złożenie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej nie po-
zbawia Polonii Logistyki prawa do przesyłania faktur w formie papierowej szczególnie w sytuacji, gdy nie 
jest możliwe umieszczenie faktur lub dokumentów na Portalu z przyczyn technicznych.

      §6. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja.
1. Zmiana adresu e-mail na który przesyłane są powiadomienia oraz dane dot. logowania wymaga 
ponownego przesłania Oświadczenia zgodnie z §3 pkt 1. niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku nie poinformowania Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 
komandytowa. o zmianie adresu e-mail na który wysyłane są powiadomienia dot. faktur i dokumentów  
wersji elektronicznej, za datę doręczenia uznaje się wysłanie powiadomienia na dotychczasowy adres
e-mail wskazany w Oświadczeniu
3. Wypowiedzenie Oświadczenia powinno mieć formę pisemną. Wypowiedzenie jest skuteczne od 1 dnia
kolejnego miesiąca po którym wypowiedzenie zostało dostarczone na adres: Polonia Logistyka spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Roździeńskiego 19, 41-303 Dąbrowa 
Górnicza, lub przesłać w postaci załącznika w formacie PDF na adres email: 
efaktury@polonialogistyka.pl.
Klient traci wówczas prawo do możliwości logowania się na portal. Przed upływem tego terminu powinien
dokonać archiwizacji dokumentów na swoje potrzeby i formie umożliwiającej ewentualną  kontrolę przez 
Podmioty Uprawnione do Kontroli.
4. Ponowna aktywacja możliwości otrzymywania faktur oraz dokumentów w formie elektronicznej 
wymaga ponownego złożenia oświadczenia o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej 
zgodnie z §3 pkt. 1 niniejszego regulaminu.

     § 7. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów.

     1.Polonia Logistyka udostępnia faktury oraz dokumenty w formie elektronicznej przez okres 5 lat od końca
      roku w którym została wystawiona faktura.
     2.Fakt przechowywania faktur oraz dokumentów w formie elektronicznej przez Polonię Logistykę sp. z  
     o.o. przez okres  wymagany przepisami prawa nie zwalnia Klienta od zapewnienia bezpieczeństwa w/w  
      faktur oraz dokumentów po swojej stronie.
     3. Zarówno Polonia Logistyka jak i Klient, każdy w swoim zakresie, zobowiązani są do przechowywania  
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     faktur oraz dokumentów w formie elektronicznej przez okres wymagany prawem.
4. Polonia Logistyka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za utratę lub uszkodzenie danych prze-
chowywanych na Portalu.
5. Faktura elektroniczna stanowi taki sam dokument księgowy jak faktura papierowa i jej udostępnienie  
zastępuje przesłanie listem faktury w formie papierowej.
6. Złożenie przez Klienta Oświadczenia o akceptacji faktur i dokumentów w formie elektronicznej nie po-
zbawia Polonii Logistyki prawa do przesyłania faktur w formie papierowej szczególnie w sytuacji, gdy nie 
jest możliwe umieszczenie faktur lub dokumentów na Portalu z przyczyn technicznych

    
     § 8. Postanowienia końcowe

1. Wzór Oświadczenia oraz niniejszy Regulamin są dostępne pod adresem internetowym 
http://www.polonialogistyka.pl/do_pobrania 
2. Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie pra-
wo zmiany niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej pod adresem http://www.polonialogistyka.pl 
Wszelkie zmiany uważa się za obowiązujące w dniu opublikowania Regulaminu na stronie internetowej 

      3. Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie ponosi odpowie  
      działalności za szkody powstałe w związku 
      z nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności 
      Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie odpowiada za
      szkody powstałe wskutek przekazania dostępu do portalu internetowego osobom nieuprawnionym.

4. Klient jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła.
5. Ewentualne spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby  Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa
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Załącznik nr. 1
___________________________________

(miejscowość, dnia)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawienie,
przesłanie i otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 
oraz Spółka………………………………................................(dalej Strony), 
na podstawie § 3 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie przesyłania faktur 
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania  organowi podatkowemu lub
organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012r., poz. 1528), wyrażają zgodę na wystawienie, przesyłanie oraz
otrzymywanie faktur w formie elektronicznej  m.in.  w formacie PDF. Ponadto Strony zobowiązują się do
zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur i integralności ich treści.

W związku  z  powyższym  Strony ustalają  adresy  e-mail,  które  przeznaczone  są  do  obsługi  dokumentów
elektronicznych:

Polonia Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

 efaktury@polonialogistyka.pl

Spółka: ____________________________________________________________________

              (proszę o podanie tylko jednego adresu e-mail do obsługi dokumentów elektronicznych)

___________________________________

                         (data i podpis)
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