
UCHWAŁA NR 145/2019 

ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 11 lipca 2019 roku 

 

w sprawie upoważnienia powiatowych jednostek organizacyjnych do założenia i 

posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) 

oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień 

publicznych 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za 

pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856) Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Upoważnia się niżej wymienione jednostki organizacyjne Powiatu Wągrowieckiego do 

samodzielnej rejestracji na PEF oraz obsługi i odbierania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesłanych 

za pośrednictwem platformy: 

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu, 

2. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu, 

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu, 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, 

5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy, 

6. Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 



7. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, 

8. Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

9. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu, 

11. I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu, 

12. Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 

13. Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu, 

14. Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu, 

15. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. 

 

§ 2. 

 

Dyrektorzy / Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 mogą 

udzielić upoważnienia do założenia konta na platformie dla pracowników kierowanej przez 

siebie jednostki i odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. 

 

§ 3. 

 

Jednostka organizacyjna wymieniona w § 1 wybiera jednego z Brokerów świadczących usługi 

Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Do założenia konta na PEF (adres PEF) 

jednostka organizacyjna używa indywidulanego identyfikatora (PEPPOL) tj. numeru NIP 

wykorzystywanego przez tę jednostkę jako płatnika podatku dochodowego oraz płatnika 

składek na ubezpieczenia społeczne i/lub zdrowotne. Podczas rejestracji należy również 

podać identyfikator podatkowy, który jest używany do rozliczeń podatku VAT – NIP Powiatu 

Wągrowieckiego.  

§ 4. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom / Kierownikom powiatowych jednostek 

organizacyjnych. 

 

  



§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Starosta Wągrowiecki 

 

       __________________________________ 

/Tomasz Kranc/ 

 

          Wicestarosta 

 

       __________________________________ 

 /Michał Piechocki/ 

 

 

    Andrzej Wieczorek ________________________ 

 

Jerzy Springer ____________________________ 

 

                                                                       Robert Woźniak __________________________ 


