ZARZĄDZENIE

NR .fŁX./20i9

STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
z dnia i3(2'4/źć&.2019 r.
w sprawie reprezentowania Powiatu Pruszkowskiego
na Platformie Elektronicznego Fakturolvania (PEF)
Na podstawie art. 34 ust. l i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 51 1) oraz w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, konceŃach na roboty

budowlanelub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym(Dz. U. 2018 r. poz. 2191),
i art. 20a ust. l i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzac:ji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) zarządza się, co następuje:
$ 1. Ilekroć w zarządzeniujest mowa o:
1) Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) -- należy przez to rozumieć Platformę,
o którą mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncegach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, zwaną dalej w zarządzeniu u.e.f. ;

2) Koncie Podmiotu należy przez to rozumieć Konto, o którym mowa w art. 5 u.e.f.,
którego posiadaczemjest Powiat Pruszkowski, utworzone dla wydziału lub zespołu
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz jednostki budżetowej, zarejestrowanena
Platfomiie Elektronicznego Fakturowania (PEF), za pośrednictwem brokera
Konsorcjum PEFexpert;

3) Super Użytkowniku -- należy przez to rozumieć:
a) Zastępcęnaczelnika Wydziału Budżetu i Finansów,

b) osoby wyznaczoneprzez naczelników wydziałów, kierowników zespołów oraz
dyrektorówjednostek budżetowych,innych niż jednostki oświatowe, którym na
Platformie Elektronicznego Fakturowania(PEF), na Kontach Podmiotu, został
nadany status Super Użytkownika;
4) Użytkowniku -- należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez naczelników

VWdziałów,kierowników zespołów oraz dyrektorówjednostek budżetowych,którym na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), na Kontach Podmiotu, został nadany
status Użytkownika, mające uprawnienia do odbierania, konHlguracji i wysyłania
dokumentów.

g 2. 1. Upoważnia się do reprezentowaniaPowiatu Pruszkowskiegona Platfomlie
Elektronicznego Fakturowania(PEF):
1) ZastępcęNaczelnika Wydziału Budżetu i Finansów w zakresie:
a) zarąestrownia i zarządzania Kontem Podmiotu - Powiatu Pruszkowskiego,
b) nadawania uprawnień Super Użytkownika do utworzenia i zarządzania Kontami
Podmiotu;

2) Kierownika Zespołu Infonnatyki Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w zakresie
wyznaczania Super Użytkowników Zespołu Informatyki do obsługi właściwych Kont
Podmiotu;

3)

Naczelników wydziałów i kierowników zespołów w
Użytkowników do obsługi właściwych Kont Podmiotu;

4) Super Użytkowników

Zespołu Informatyki
a) zardestrowania Kont Podmiotu,

zakresie wyznaczania

w zakresie:

b) zarządzania Kontami Podmiotu,

c) nadawania uprawnień Super Użytkowmkom do zarządzania Kontami Podmiotu,
d) nadawania uprawnień Użytkownikom do odbierania, konfiguracji i wysyłania
dokumentów na właściwych Kontach Podmiotu.
5) Użytkowników w zakresie odbierania, konnlguracji i wysyłania dokumentów
na właściwych Kontach Podmiotu.

g 3. 1. Dyrektorzy jednostek budżetowych, innych niż jednostki oświatowe, wyznaczają
i upoważniają Super Użytkowników

w tych jednostkach, w zakresie:

1) zarządzania właściwymi Kontami Podmiotu;
2) nadawania koląnych uprawnień Super Użytkowników do zarządzaniawłaściwymi
Kontami Podmiotu;

3) nadawania uprawnień Użytkownikom do odbierania, konHlguradi i wysyłania
dokumentów na właściwych Kontach Podmiotu.

2. Dyrektorzy jednostek budżetowychwyznaczająi upoważniająUżytkowników w zakresie
odbierania, konfiguracji i wysyłania dokumentów na właściwych Kontach Podmiotu.

g 4. Zobowiązuje się naczelnikówwydziałów, kierowników zespołóworaz dyrektorów
jednostek budżetowych do nadzoru nad prawidłową i bieżącą obsługą właściwych Kont
Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), w szczególności do odbioru
faktur przekazywanych na właściwych Kontach Podmiotu.

g 5. Wykonanie zarządzeniapowierzasię naczelnikomwydziałów, kierownikom zespołów
oraz dyrektorom jednostek budżetowych.
g 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

