
Współpraca programów Sz@rk TGSoft z serwerem wymiany faktur 

„PrzyjaznaFaktura.pl” 

 

Wstęp 

Od lipca 2017, w programach handlowych F1! Plus, Magazyn Express oraz GM dodano 

możliwość umieszczania kodu QR „PrzyjaznaFaktura.pl” w generowanych fakturach VAT. W 

niniejszym dokumencie opisano korzyści jakie wynikają z uczestnictwa w tym projekcie. 

Wg zapewnień właściciela marki i serwera „PrzyjaznaFaktura.pl”, korzystanie z projektu w 

stopniu podstawowym, tzn. wyłącznie przez umieszczanie kodu QR na własnych fakturach, jest i 

pozostanie w przyszłości darmowe. Główną korzyścią uczestnictwa w projekcie jest wtedy ułatwienie 

odbiorcy faktury dokonanie przelewu za fakturę w jego bankowej aplikacji mobilnej. Unika się 

wówczas  konieczności ręcznego wprowadzania numeru rachunku bankowego oraz pozostałych 

danych do przelewu, co jest czynnością żmudną i podatną na błędy. Dla wystawiającego fakturę 

ważne jest przy tym, że nie płaci on żadnej prowizji od takiego sposobu płatności, 100% kwoty brutto 

trafia na jego konto.   

Uczestnictwo w projekcie „PrzyjaznaFaktura.pl” w stopniu pełnym, niesie jednak dodatkowe 

korzyści, szczególnie dla firm, które rejestrują obrót magazynowy. Tą korzyścią będzie możliwość 

pobrania z serwera plików faktury i zaimportowania do swojego programu pełnej zawartości faktury 

zakupowej – wraz z pozycjami. Jednakże, aby to było możliwe, podczas tworzenia faktury z kodem QR 

„PrzyjaznaFaktura.pl” wystawca faktury musi umieścić na serwerze pliki faktury w formacie XML JPK 

FA lub ECOD/TXT.  

Wszystkie pliki faktur, które zostały przesłane na serwer „PrzyjaznaFaktura.pl”, są 

przechowywane na tym serwerze w postaci zaszyfrowanej i dostępne do pobrania wyłącznie dla 

osoby która posiada fakturę ze znakiem QR, w postaci wydruku lub pliku PDF (np. kopii faktury 

wysłanej emailem). Uwaga, ani firma TGSoft, ani właściciel serwera wymiany faktur 

„PrzyjaznaFaktura.pl” nie ma możliwości pobrania plików faktury, jeśli nie posiada faktury ze znakiem 

QR w wersji papierowej bądź PDF. Właściciel serwera oraz licencji na używanie marki 

„PrzyjaznaFaktura.pl” gwarantuje poufność danych, oraz brak możliwości pobrania faktur 

umieszczonych na serwerze przez osoby trzecie, jeśli nie posiadają oryginału lub kopii faktury (znaku 

QR).  

Więcej na temat projektu na stronie   http://przyjaznafaktura.pl/ 

Najczęściej zadawane pytania  http://przyjaznafaktura.pl/faq 

 

 

1. Kod QR „PrzyjaznaFaktura.pl” na fakturach w programie Sz@rk 

http://przyjaznafaktura.pl/
http://przyjaznafaktura.pl/faq


Uczestnictwo w programie „PrzyjaznaFaktura.pl” w stopniu podstawowym ogranicza się do 

umieszczenia kodu QR na wystawianej fakturze. Kod ten zawiera podstawowe informacje o fakturze 

(NIP wystawcy faktury, numer rachunku bankowego wystawcy faktury, kwota brutto do zapłaty, 

nazwa skrócona firmy, numer faktury, oraz klucz szyfrowania danych). Wygenerowany kod QR 

zostanie przypisany do faktury, jeśli odpowiednia opcja w oknie zapisu faktury będzie włączona 

(przykład na poniższych rysunkach) 

 

Poniżej fragment faktury VAT z dodanym kodem QR „PrzyjaznaFaktura.pl”  
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Odbiorca faktury, dysponując wydrukiem faktury ze znakiem QR (lub wyświetlając fakturę w 

wersji PDF na ekranie komputera), może za pośrednictwem smartfonu lub tabletu odczytać kod QR 

korzystając z aparatu w telefonie i dokonać przelewu za pośrednictwem swojej aplikacji bankowej.  

Uwaga, istnieje możliwość nadania kodu QR (oraz ew. przesłania plików faktury na serwer 

„PrzyjaznaFaktura.pl”) dla faktur którym wcześniej nie nadano kodu QR. W tym celu należy użyć 

poniższej funkcji w Rejestrze Sprzedaży. W widoku listy faktur dodano nową kolumnę o nazwie 

„PrzyjaznaFaktura.pl” w grupie „Pomocnicze”.  Kolumna ta zawiera wskaźnik,  który sygnalizuje fakt 

przypisania kodu QR do faktury (ikona kodu kreskowego). 
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Za pomocą ww. funkcji, faktury którym nadano kod QR, można również wysłać na serwer 

„PrzyjaznaFaktura.pl” w postaci plików PDF lub XML. Jeśli pliki danej faktury zostały przekazane na 

serwer wymiany faktur, w powyższej kolumnie pojawi się inna ikona z dyskietką. Ikona kodu 

kreskowego oznacza że faktura ma już nadany kod QR, ale jej pliki nie zostały przesłane na serwer. 

 

2. Realizacja płatności (przelew) za fakturę w bankowej aplikacji mobilnej  

Kod QR „PrzyjaznaFaktura.pl” który jest umieszczony na fakturach od dostawców można 

wykorzystać do szybkiego wykonywania przelewów. W tym celu należy użyć swojej aplikacji mobilnej 

do obsługi konta bankowego zainstalowanej na smartfonie.  

Ponieważ kod QR „PrzyjaznaFaktura.pl” jest zgodny z formatem przygotowanym przez 

Związek Banków Polskich, część banków ma w swoich aplikacjach mobilnych wbudowaną obsługę 

kodów QR, jako funkcję do obsługi „foto-przelewu” (możliwe są także inne nazwy takiej 

funkcjonalności). 

W chwili obecnej kod QR obsługiwany jest przez aplikacje mobilne poniższych banków (ale 

można się spodziewać stopniowego dołączania innych banków do tej listy).  

 

 

W celu zaprezentowania jak działa realizacja foto-przelewu poprzez kod QR na fakturze, 

przygotowano fakturę na kwotę 12,34 zł, która będzie zrealizowana za pośrednictwem aplikacji 

mobilnej „Bank Pekao” na konto wystawcy faktury. 
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Poniżej 4 kolejne zrzuty ekranowe ze smartfonu, które prezentują w jaki sposób wykorzystać 

kod QR „PrzyjaznaFaktura.pl” do szybkiej i bezpiecznej (w sensie odporności na błędy przy 

przepisywaniu numeru rachunku, kwoty, itd.) realizacji płatności za fakturę.  

 

 Uwaga, w tym miejscu należy zwrócić uwagę, że do odczytania kodu QR i realizacji przelewu 

w aplikacji bankowej, nie trzeba posiadać wersji papierowej faktury. Kod QR bez problemu można 

odczytać kierując obiektyw telefonu na ekran komputera na którym wyświetlona jest faktura PDF 

przesłana np. pocztą email. 
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3. Przesyłanie plików własnych faktur na serwer „PrzyjaznaFaktura.pl” 

Pełne uczestnictwo w projekcie „PrzyjaznaFaktura.pl” pozwala na wysyłanie faktur w postaci 

obrazu faktury PDF, plików JPK FA XML, ECOD XML/TXT na serwer wymiany plików. Można tak 

skonfigurować pracę programu Sz@rk GM, MEx lub F1! Plus, aby wybrane rodzaje plików dot. 

tworzonej faktury (np. tylko JPK FA XML) były automatycznie wysyłane na serwer PrzyjaznaFaktura.pl 

po jej  wystawieniu. Dzięki temu odbiorca faktury może natychmiast pobrać zawartość faktury 

skanując kod QR z otrzymanej faktury PDF wysłanej równolegle na swoje konto e-mail.  

Jeśli oprogramowanie użytkownika (odbiorcy faktury) pozwala na import plików faktury, np. 

w formacie JPK FA lub ECOD XML, można takie pliki zaimportować do swojego programu 

magazynowego lub księgowego. Taka funkcjonalność będzie szczególnie przydatna dla hurtowni, 

sklepów prowadzących dalszą odsprzedaż nabytych towarów, itp.   

Najlepiej, jeśli program handlowy Sz@rk zostanie skonfigurowany do natychmiastowego 

przesłania plików faktury, bezpośrednio po jej wystawieniu. Warunkiem jest oczywiście konieczność 

stałego połączenia z siecią Internet, oraz uzyskanie konta użytkownika projektu „PrzyjaznaFaktura.pl” 

 

4. Uzyskanie konta na serwerze „PrzyjaznaFaktura.pl” 

Firma, która zdecyduje się na pełne uczestnictwo w programie „PrzyjaznaFaktura.pl”, musi 

samodzielnie utworzyć dla siebie konto w tym serwisie.  Aby utworzyć konto uczestnika, należy 

uruchomić funkcję „Parametry Systemu” w programie Sz@rk, następnie odnaleźć sekcję o nazwie 

„Uczestnictwo w programie PrzyjaznaFaktura.pl” oraz użyć przycisku „Utwórz konto” w polu „Dane 

konta uczestnika”.  Przycisk wywołuje kreator, który pozwala na utworzenie konta, prezentuje to 

poniższy rysunek. 

 

Uwaga, w ostatniej zakładce kreatora, widoczny poniżej przycisk ”Utwórz konto” odblokowuje się po 

zaznaczeniu opcji „Zapoznałem się z zamieszczonymi informacjami o warunkach uczestnictwa…”. 
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Zgodnie z informacjami w kreatorze do utworzenia konta konieczne będzie podanie swojego adresu 

email. 

 

Po utworzeniu konta, dane logowania dla uczestnika programu PrzyjaznaFaktura.pl zostaną 

przepisane do Parametrów Systemu. Dodatkowo opcje do przesyłania faktur zostaną ustawione w 

tryb automatycznej wysyłki faktur na serwer plików JPK FA i ECOD/TXT.  Uwaga, zmienione 

parametry systemu należy zapisać do bazy danych! 

 

 

5. Parametry uczestnictwa w projekcie „PrzyjaznaFaktura.pl” 

W programach handlowych Sz@rk, w funkcji „MENU \ Funkcje \ Parametry Systemu”, w 

sekcji „Uczestnictwo w projekcie  PrzyjaznaFaktura.pl” zebrano opcje do ustalania domyślnego 

postępowania przy wystawianiu nowych faktur, dostępności opcji do generowania kodów QR i 

wysyłania plików faktur na serwer (w tym także możliwość całkowitego ukrycia opcji do tworzenia 

kodu QR, które są widoczne przy zapisie faktury do bazy).  
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Informacje w polach Użytkownik, Hasło oraz Identyfikator nie podlegają edycji, są one 

automatycznie wypełniane podczas tworzenia konta (omówiono to w poprzednim puncie), można 

natomiast całkowicie usunąć te dane z bazy danych przez użycie przycisku „Usuń”. Można także 

ponownie wywołać kreator tworzenia konta w celu zapoznania się z zamieszczonymi tam 

informacjami (przyciski <i>). 

 

Parametr „Wysyłaj fakturę w formacie” pozwala zdecydować, w jakich formatach plikowych 

mają być przesyłane faktury na serwer PrzyjaznaFaktura.pl.  

• Format „PDF” zawiera obraz duplikatu faktury, który można wydrukować.  
 

• Format „ECOD/TXT” zawiera szczegółowe dane faktury, zgodnie ze strukturą  XML ECOD w 
wersji 6.4.  
 

• Format JPK_FA (1) jest powszechnie używany do przekazywania danych dla Urzędu 
Skarbowego i jest obecnie wdrażany przez dużą część producentów oprogramowania jako 
obowiązujący standard importu i eksportu faktur.  
 

Uwaga, format ECOD/TXT umożliwia w obecnej wersji programu Sz@rk GM import faktury 

zakupowej poprzez funkcję, „Plik \ Import faktur XML do PZ”. Oznacza to, że już w obecnej wersji 

programu Sz@rk GM, fakturę sprzedażową wysłaną w tym formacie na serwer „PrzyjaznaFaktura.pl”, 

można zaimportować w innej firmie (lub lokalizacji tej samej firmy) w programie Sz@rk GM jako 

dokument magazynowy PZ.  W niedalekiej przyszłości planuje się dodanie możliwości importowania 

faktur zakupowych również poprzez pliki faktur w formacie JPK FA. 

Zagadnienie importowania faktur zakupowych będzie omówione w dalszej części tego opisu. 

 

6. Odbieranie faktur z serwera „PrzyjaznaFaktura.pl”  

Do pobierania plików faktur umieszczonych na serwerze PrzyjaznaFaktura.pl, konieczne 

będzie zainstalowanie programu „Przyjazna Faktura” w komputerze z systemem Windows, oraz 

zainstalowanie aplikacji mobilnej o tej samej nazwie ze sklepu Google Play w smartfonie lub tablecie 

z systemem Android.   
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Telefon (smartfon) będzie pełnił rolę skanera do odczytywania kodów QR z faktury, 

natomiast pliki faktury zostaną automatycznie przesłane do komputera i umieszczone w 

zdefiniowanym katalogu. 

W komputerze z systemem Windows który będzie odbierał pliki, należy pobrać i zainstalować 

poniższą aplikację http://przyjaznafaktura.pl/wp-content/uploads/2017/03/pfsetup.exe. 

Po zainstalowaniu ww. aplikacji, na pasku zadań pojawi się ikona gotowości programu. 

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tej ikonie uruchomi menu podręczne, w którym należy 

ustawić jakie pliki będą odbierane z serwera (tzn. w jakich formatach) po odczytaniu kodu QR. 

Odebrane pliki będą umieszczane w zdefiniowanym katalogu (Miejsce składowania pobranych 

plików).  

 

 Po zapisaniu konfiguracji ponownie klikamy w ikonę prawym przyciskiem myszy i 

uruchamiany opcję „Nowe połączenie”, aby skojarzyć ten komputer z telefonem którym będziemy 

wczytywać kody QR z faktur. 

http://przyjaznafaktura.pl/wp-content/uploads/2017/03/pfsetup.exe
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 W dalszej kolejności należy zainstalować aplikację „Przyjazna Faktura” w telefonie z 

systemem Android. W tym celu należy odszukać w sklepie Google Play frazę „Przyjazna Faktura” i 

zainstalować znalezioną aplikację. Po uruchomieniu aplikacji w telefonie, należy wykonać operację 

„Połącz” z menu aplikacji (za pierwszym razem uruchomi się automatycznie). Poniżej trzy kolejne 

zrzuty ekranu z telefonu, prezentujące ww. operacje.  

 

 

Kiedy aplikacja „Przyjazna Faktura” w komputerze i w telefonie jest już zainstalowana, można 

przystąpić do pobrania faktury z serwera. W telefonie wybieramy opcję „Skanuj fakturę” i 

odczytujemy kod z faktury. Po odczytaniu kodu z faktury na telefonie pojawi się poniższy komunikat: 
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Bezpośrednio po odczytaniu kodu QR w telefonie, w komputerze z systemem Windows w 

którym pracuje okienkowa wersja programu „Przyjazna Faktura”, w podkatalogu 

.\Dokumenty\PrzyjaznaFaktura (lub innym wg ustawień) pojawią się nowe pliki dot. faktury która 

została odczytana. Proces ten przebiega w pełni automatycznie (w tle). Należy jednak zwrócić uwagę, 

że  pliki pojawią tylko wówczas, jeśli dokumenty XML tej faktury zostały wcześniej wysłane na serwer 

przez wystawcę faktury. Dodatkowym warunkiem odbioru plików z serwera, jest właściwe ustawienie 

parametrów programu „Przyjazna Faktura” w komputerze (tzn. gdy zaznaczono odbieranie plików w 

danym formacie – przykład takiego ustawienia widać na pierwszym rysunku w punkcie 6.). 

  Poniżej przykład pobrania plików faktury, której opis zamieszczono w punkcie 2. 

Bezpośrednio po odczytaniu kodu QR aplikacją mobilną, w komputerze samoczynnie pojawiły się trzy 

pliki (zostały pobrane przez aplikację „Przyjazna Faktura” pracującą w tle na komputerze Windows).   

 

Widoczne powyżej pliki zostały wcześniej automatycznie przesłane na serwer 

PrzyjaznaFaktura.pl  programem Sz@rk w momencie zapisu faktury 5/2017 do bazy danych.  Podczas 

zrzuty/blog_170717_11.png
zrzuty/blog_170717_12.png


odbierania plików, tworzony jest podkatalog z NIP-em i skróconą nazwą odbiorcy faktury, a tworzone 

nazwy plików mają w swojej nazwie NIP wystawcy i numer faktury. 

Uwaga, widoczny powyżej plik „1111111111 5-2017.txt” to dane w formacie ECOD/TXT (plik 

ma rozszerzenie TXT, ale jego struktura to ECOD XML w wersji 6.4). 

Na stronie www.przyjaznafaktura.pl można znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat 

działania tego systemu, m.in. poniższy schemat działania projektu „PrzyjaznaFaktura.pl”:  

http://przyjaznafaktura.pl/wp-content/uploads/2017/07/Jak-dzia%C5%82a-PrzyjaznaFaktura.pdf 

 

7. Import faktury zakupowej umieszczonej na serwerze „PrzyjaznaFaktura.pl”  

Obecnie w programie Sz@rk GM istnieje możliwość zaimportowania faktur za 

pośrednictwem serwera PrzyjaznaFaktura.pl,  jeżeli odebrany plik jest zgodny z formatem Faktura 

ECOD 6.4. W praktyce oznacza to, że można wykorzystać platformę PrzyjaznaFaktura.pl do 

przekazywania  faktur np. pomiędzy dwiema różnymi firmami pracującymi na programach Sz@rk.  

Aby tę możliwość wykorzystać, w programie Sz@rk u wystawcy faktur należy tak ustawić 

Parametry Systemu, aby podczas generowania faktur na serwer wysyłane były pliki w formacie 

ECOD/TXT.  Natomiast odbiorca faktur musi ustawić w programie „Przyjazna Faktura” w komputerze 

odbieranie plików TXT (ostatnia opcja w ustawieniach tego programu). 

W niedalekiej przyszłości planowane jest również dodanie do Sz@rk GM możliwości 

importowania plików faktur innych producentów wysłanych na serwer w formacie JPK FA.  

Po odebraniu plików odczytanej faktury z serwera, importu dokonuje się w programie Sz@rk 

GM funkcją „MENU \ Plik \ Import faktur XML do PZ”. Poniżej przykład importu faktury z 

wcześniejszego przykładu (fragmenty kilku kolejnych ekranów kreatora importu). 

 

http://www.przyjaznafaktura.pl/
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