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1. Informacje ogólne 
  

 Platforma Elektronicznego Fakturowania (w skrócie PEF) jest odpowiedzią na 

dyrektywę 2014/55/UE Rady i Parlamentu Europejskiego o elektronicznym fakturowaniu w 

dostawach publicznych. Dyrektywa, wprowadza obowiązek odbioru ustrukturyzowanych 

faktur elektronicznych przez Kupującego. PEF jest narzędziem, które ma służyć do 

przekazywania faktur oraz innych dokumentów, pomiędzy wykonawcami zamówień 

publicznych, a instytucjami zamawiającymi.  

 

2. Wymagania systemowe i sprzętowe  
  

Platforma Elektronicznego Fakturowania jako aplikacja desktopowa musi 

współpracować z następującymi systemami operacyjnymi:  

1. Windows: wersja 7 i nowsza 

2. Mac OS X: wersja 10.12 (Sierra) i nowsza 

3. Linux: Ubuntu wersja 16.04 LTS i nowsza 

 

Aplikacja webowa musi uruchamiać się poprawnie pod kontrolą następujących 

przeglądarek internetowych:  

1. FireFox Quantum: wersja 58.0 lub nowsza 

2. Google Chrome: wersja 63.0 lub nowsza 

3. Microsoft Edge: wersja 38.14 lub nowsza 

4. Microsoft Internet Explorer: wersja 11.0.96 i nowsza 

5. Safari: wersja dla systemu iOS 11.2 lub nowsza 

 

Uwaga: do poprawnego funkcjonowania aplikacji webowej nie jest wymagane używanie 

dodatkowych wtyczek typu Adobe Flash, Silverlight, Java, QuickTime i innych.   
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3. Rejestrowanie konta podmiotu 
3.1 Wypełnienie wniosku o utworzenie konta podmiotu. 
 

Platforma Elektronicznego Fakturowania znajduje się pod wskazanym adresem: 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ 

 By zarejestrować nowe konto podmiotu należy użyć przycisku ZAREJESTRUJ NOWE 

KONTO PODMIOTU znajdującego się na ekranie startowym aplikacji w wersji webowej. Pole 

„Rejestracja podmiotu” informuje użytkownika o danych wymaganych do pomyślnego 

zarejestrowania konta, są to:   

 Nazwa podmiotu  

 Identyfikator PEPPOL podmiotu (unikalny Identyfikator, który pozwala korzystać z 

europejskiej sieci oferującej wystandaryzowane usługi przekazywania dokumentów 

elektronicznych, z której korzysta PEF) 

 REGON (tylko dla Faktora) 

 E-mail  

 Profil zaufany (metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych systemach 

administracji publicznej – więcej na: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany) 

 

 Po naciśnięciu we wskazany przycisk, użytkownik zostanie przeniesiony do formularza 

wypełniania wniosku o utworzenie konta podmiotu. 
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Rejestracja nowego konta podmiotu składa się z trzech głównych etapów. Pierwszym jest 

wypełnienie wniosku o utworzenie konta podmiotu w systemie PEF. Po wykonaniu opisanej 

akcji, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą Profilu 

Zaufanego. Po zweryfikowaniu tożsamości, utworzony wniosek zostaje złożony i następuje 
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weryfikacja numeru PEPPOL, który jako indywidualny identyfikator umożliwi użytkownikowi 

przesyłanie oraz odbieranie dokumentów w sieci PEPPOL.  

 

W pierwszym kroku rejestracji w przypadku zakładania profilu dla firmy bądź sektora 

publicznego, do wypełnienia pozostaje 14 wymaganych pól i 2 opcjonalne oraz w przypadku 

Faktora 13 pól wymaganych. Pola z części podmiot mogą zostać uzupełnione automatycznie 

klikając przycisk “UZUPEŁNIJ DANYMI Z BAZY REGON”, podając numer NIP bądź REGON, 

potwierdzając, że jest się człowiekiem a następnie klikając szukaj i wybraniu z listy 

odpowiedni podmiot. 

    

Pole Opis Występowanie 

Firma Sektor 

Publiczny 

Faktor 

Typ jednostki Pozwalający określić czy podmiot należy do 

sektora publicznego czy jest jednostką 

prywatną np. Firmą. 

+ + + 

REGON  O O + 

Identyfikator 

podatkowy do 

VAT 

należy wpisać NIP własnej jednostki, należy 

natomiast pamiętać, że NIP własny nie 

zawsze jest tym samym numerem, który 

używany jest na fakturze do rozliczeń 

podatku VAT. Jeśli zakładający konto 

+ + + 
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podmiotu posiada jednostkę nadrzędną np. 

Gminę w polu „Identyfikator podatkowy do 

VAT” należy wpisać numer tejże jednostki. 

NIP własny  - O - 

Nazwa Reprezentująca nazwę podmiotu np. Szkoła 

Podstawowa Nr. 1 

+ + + 

Kraj  + + + 

Miejscowość  + + + 

Kod pocztowy  + + + 

Ulica  + + + 

Nr Budynku 

/Nr lokalu 

 + + + 

Typ numeru 

PEPPOL 

Jest to rodzaj numeru używanego, aby 

adresować dokumenty. Może to być np. NIP 

albo numer GLN. Będzie służył za 

identyfikator zakładanego konta podmiotu. 

+ + - 

Numer 

PEPPOL 

Tutaj należy wpisać numer NIP, GLN lub 

inny w zależności od tego, jakiego wyboru 

dokonano w polu typ numeru PEPPOL. 

+ + - 

Email Na wskazany adres zostanie dostarczona 

wiadomość potwierdzająca chęć złożenia 

wniosku, oraz przenosząca użytkownika do 

jej dalszego etapu 

+ + + 

Imię  + + + 

Nazwisko  + + + 

Nazwa 

użytkownika 

Za jego pomocą użytkownik zyska dostęp 

do założonego konta 

+ + + 

+ (pole obowiązkowe); - (pole nie występuje); O (pole opcjonalne) 

 

Po uzupełnieniu wszystkich pól wymaganych oraz kliknięciu w przycisk REJESTRUJ, na 

ekranie pojawia się komunikat informujący o linku podesłanym na wcześniej podany adres e-

mail. Jest on wymagany do kolejnego kroku rejestracji. 

W przypadku kiedy wcześniej w platformie PEF ktoś już zakładał konto podmiotu, 

korzystając z identyfikatora podatkowego do VAT (NIP jednostki nadrzędnej) lub zakładał 

konto podmiotu, korzystając z tej samej nazwy, pojawi się komunikat taki jak poniżej. 
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Rozwijając listę w polu „Odbiorca”, można zobaczyć podmioty, które skorzystały z tego 

samego NIP-u lub nazwy. Jeśli nie są to podmioty z naszej organizacji, wówczas można do 

nich wysłać wiadomość z zapytaniem. W polu „treść wiadomości” należy wpisać treść, a 

następnie wybrać przycisk „wyślij”. Ta czynność automatycznie prowadzi do zakończenia 

procesu rejestracji konta podmiotu w platformie. Jeżeli podmioty na liście rozwijanej 

reprezentują naszą organizację i oceniamy, że wszystko jest w porządku, należy wybrać 

przycisk „rejestruj mimo to” (nie trzeba wówczas wysyłać wiadomości). Ta czynność 

umożliwi nam kontynuację rejestracji konta podmiotu w platformie. 
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W przypadku kiedy wcześniej w platformie PEF ktoś już zakładał konto podmiotu, rejestrując tym 

samym Identyfikator PEPPOL wyświetli się poniższy komunikat. 

PEPPOL jest numerem, który umożliwia organizacjom rządowym i przedsiębiorstwom 

prywatnym efektywną wymianę dokumentów elektronicznych w ogólnoeuropejskiej sieci 

PEPPOL. W systemie PEF, wspomniany numer pełni rolę identyfikatora konta podmiotu. 

Identyfikator PEPPOL musi być unikatowy w obrębie całego międzynarodowego 

stowarzyszenia OpenPEPPOL.   
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3.2 Potwierdzenie tożsamości 
 

Drugim krokiem rejestracji jest otrzymanie wiadomości e-mail informującej o chęci 

skorzystania z bezpłatnej Platformy Elektronicznego Fakturowania. By przejść do kolejnego 

etapu należy kliknąć w przycisk Aby kontynuować rejestrację kliknij na TEN link. 

 

 

 

Po wykonaniu wskazanej akcji użytkownik zostanie przeniesiony do ekranu ustalania 

nowego hasła. Tworzone hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków, a w tym wielkie, małe 

litery oraz cyfry lub dozwolone znaki specjalne (@?!#%$).  
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Po wpisaniu identycznych haseł w pole nowe hasło oraz potwierdź hasło, użytkownik 

zostaje poinformowany o pomyślnym zaktualizowaniu danych. Na tym etapie użytkownik 

posiada już stworzony przez siebie login oraz hasło. Za ich pomocą może po raz pierwszy 

zalogować się do systemu PEF (więcej o procesie logowania w rozdziale 4 - Dostęp do PEF). 

 Podczas pierwszego logowania użytkownik zostaje przeniesiony do drugiego etapu 

rejestracji konta podmiotu. Na tym etapie, użytkownik jest poproszony o podpisanie 

oświadczenia zezwalającego na publikację metadanych użytkownika w postaci 

ustrukturalizowanych informacji o danych zawartych w dokumentach zamieszczanych na 

platformie PEF. Poprzez tego typu udostępnianie danych, możliwe jest wysyłanie 

dokumentów zawierających informacje o podmiocie, innym użytkownikom platformy PEF – 

adresatom tych dokumentów oraz Ministerstwu Rozwoju i Technologii (które stanowi 

zarządcę Platformy Elektronicznego Fakturowania). By użytkownik mógł przejść do dalszej 

części rejestracji, musi podpisać oświadczenie Profilem Zaufanym. W tym celu, należy 

nacisnąć na logo Profilu Zaufanego. 
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 Po naciśnięci we wspomniane logo, użytkownik zostanie przeniesiony do strony 

logowania Profilu Zaufanego (czym jest Profil Zaufany i jak go uzyskać użytkownik może się 

dowiedzieć na stronie: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).  

 

Po potwierdzeniu tożsamości, użytkownik dostaje komunikat potwierdzający poprawną 

weryfikację, w tym momencie należy ponownie zalogować się do systemu PEF by dokończyć 

ostatni, trzeci etap rejestracji nowego konta podmiotu. 

 

 

3.3 Złożenie wniosku o utworzenie konta. Weryfikacja numeru PEPPOL 

ID. 
 

 Trzecim i ostatnim krokiem rejestracji konta podmiotu w systemie PEF dla firmy oraz 

Sektora Publicznego jest wskazanie numeru, który będzie służył jako adres wykorzystywany 

przy wysyłaniu i odbieraniu dokumentów w sieci PEPPOL. Użytkownik może zdecydować czy 

za wspomniany adres będzie służył jego numer NIP lub adres GLN. Ponadto, musi stworzyć 

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
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skróconą nazwę skrzynki odbiorczej(skrzynki PEPPOL), na której będą znajdować się jego 

dokumenty otrzymane oraz wysłane.oraz 

 

  

W przypadku Faktora będzie to jedynie obowiązkowa zgoda na dodanie podmiotu do Książki 

Adresowej platformy PEF. 

 

Po wypełnieniu pól wymaganych oraz kliknięciu w przycisk REJESTRUJ na ekranie 

wyświetla się komunikat informujący o przybliżonym czasie na dokończenie rejestracji oraz 

weryfikację przypisanego pod NIP lub GLN numeru PEPPOL (W przypadku Faktora informacja 

ta się nie wyświetli, gdyż konta Faktorów nie są rejestrowane w PEPPOL, jak również nie 

otrzyma o powiadomienia o założeniu takiego konta). Użytkownik zostanie poinformowany o 

aktywacji konta drogą mailową. Po zweryfikowaniu złożonego wniosku użytkownik może po 
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raz pierwszy zalogować się do systemu PEF i w pełni korzystać z dostępnych w nim 

funkcjonalności.  
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4. Dostęp do PEF 
4.1 Logowanie i strona 
 

Platforma Elektronicznego Fakturowania znajduje się pod wskazanym adresem: 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ 

By użytkownik miał możliwość zalogowania się, wymagane jest wpisanie 

odpowiednich danych wejściowych w polu „Nazwa użytkownika (login)” i „Hasło”, a 

następnie kliknięcie przycisku ZALOGUJ. 

 

 
 

Po poprawnym zalogowaniu się użytkownik ma dostęp do strony głównej, na której 

są widoczne następujące sekcje:  

 Pasek menu górnego zawierający logotyp PEF oraz informacje o zalogowanym 

użytkowniku.  

 Panel główny z poziomu, którego użytkownik ma dostęp do funkcjonalności systemu:  

o Twoje dokumenty: 

 Z tego miejsca użytkownik może dodawać nowe dokumenty, 

sprawdzać, te które zostały przez niego wysłane i otrzymane, a także 

przeglądać utworzone wersje robocze dokumentów.  

o Zarządzanie: 

 Kafelek „Książka adresowa PEF” jest odpowiednikiem książki 

telefonicznej/kontaktów. Z tego miejsca użytkownik może dodawać 

nowych kontrahentów do listy, z której będzie mógł pobierać 

potrzebne informacje podczas tworzenia nowych dokumentów. 
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 Za pomocą kafelka „Zarządzanie kontem podmiotu” użytkownik może 

dodawać i zarządzać użytkownikami oraz swoimi skrzynkami. Ponadto, 

ma dostęp do edycji danych własnego konta podmiotu. 

 Jeśli użytkownik potrzebuje stworzyć zestawienie wszystkich operacji 

wykonywanych na swoich dokumentach, może to wykonać w kafelku 

„Raporty”. 

 

 Stopka zawierająca logotypy: Funduszy Europejskich, Ministerstwa Rozwoju i 

Technologii, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej oraz 

Infinite Sp. z. o. o, a także elementy:  MAPA SERWISU, POLITYKA PRYWATNOŚCI, 

KONTAKT, POMOC. 

 

 

 

 
W przypadku faktora dostępne będą jedynie 3 kafelki, „Dokumenty otrzymane”, 

„Zarządzanie kontem podmiotu” oraz „Raporty” 
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4.2 Wylogowanie 
 

By zakończyć bieżącą sesję należy w prawym górnym rogu kliknąć w przycisk 

WYLOGUJ. Wybranie tej akcji przeniesie użytkownika do strony logowania. 

 

 

 
 

 

 

4.3 Pomoc Techniczna (Service Desk) 
 

 W razie problemów z funkcjonowaniem systemu PEF należy zgłosić zaistniały problem 

do Service Desku. Wspomnianą akcję można wykonać na kilka sposobów: 

 Poprzez zgłoszenie on-line 

 Poprzez kontakt telefoniczny 

 By utworzyć zgłoszenie on-line należy będąc zalogowanym rozwinąć pole informujące 

o zalogowanym użytkowniku i wybrać KONTAKT Z SERVICE DESK (1) lub wejść w POMOC 

znajdujące się w dolnym menu systemu PEF i wybrać Pomoc Techniczna (Service Desk) (2) 

(1) 
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(2) 

 

 System przeniesie użytkownika do formularza tworzenia nowego zgłoszenia gdzie 

należy uzupełnić w możliwie jak najbardziej szczegółowy sposób informacje dotyczące 

zaistniałego problemu. Wskazane jest również dodanie załącznika zawierającego zrzut 

ekranu przedstawiający wyświetlony komunikat o błędzie. 
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 Po uzupełnieniu należy nacisnąć WYŚLIJ i czekać na odpowiedź Service Desku, która 

pojawi się na skrzynce mailowej konta zgłaszającego. 

  By utworzyć zgłoszenie poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy należy kliknąć w 

KONTAKT znajdujący się w dolnym menu systemu PEF. Użytkownik zostanie przeniesiony do 

pola zawierającego informacje kontaktowe oraz formularza kontaktowego.  
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5. Dodawanie Dokumentu 
 

 Platforma Elektronicznego Fakturowania umożliwia utworzenie 6 typów 

dokumentów: 

 Zamówienie: stanowi dokument zawierający dane podmiotu zamawiającego pewne 

towary bądź usługi, a także dane podmiotu dostarczającego wspomniane dobra. 

 Faktura: stanowi dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję 

pośredniczących ze sobą stron. 

 Korekta faktury: jest to dokument za pomocą, którego można zmieniać dane na 

fakturze pierwotnej.  

 Nota księgowa: jest dokumentem stosowanym w rozliczeniach między partnerami, 

może być wystawiana np. w sytuacji, gdy jedna ze stron chce obciążyć drugą, karą 

umowną za nieterminową wpłatę należności.  

 Awizo dostawy: jest dokumentem, który informuje klienta o wysłaniu towarów, a tym 

samym o zbliżającej się dostawie zamówionych dóbr. 

 Potwierdzenie odbioru: jest dokumentem, który informuje dostawcę o odebraniu 

wysłanych dóbr przez osobę zamawiającą. 

 

Poniższa Tabela przedstawia, jakie dokumenty użytkownik może wystawiać na podstawie 

innych dokumentów znajdujących się w systemie PEF.  

 

 

 Zamówi
enie 

Awi
zo 

Potwierd
zenie 
odbioru 

FV FV 
kore
kta 

FV 
specjalizo
wana 

Nota 
księg
owa 

Nota 
korygu
jąca 

Potwierd
zenie 
odbioru 
FV 

Zamówie
nie 

TAK TAK TAK T
A
K 

 TAK    

Awizo  TAK TAK T
A
K 

 TAK    

Potwierd
zenie 
odbioru 

  TAK T
A
K 

 TAK    

Faktura    T
A
K 

TAK TAK TAK TAK TAK 
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Faktura 
korekta 

    TAK  TAK TAK TAK 

Faktura 
specjalizo
wana 

    TAK TAK  TAK TAK 

Nota 
księgowa 

      TAK   

Nota 
korygując
a 

       TAK  

 

By utworzyć nowy dokument na podstawie innego dokumentu dostępnego w 

systemie, należy odszukać żądany dokument w „Dokumenty otrzymane”, a następnie wybrać 

przycisk OPERACJE DODATKOWE. 

 

Następnie, z rozwiniętej listy należy wybrać element Nowy dokument na podstawie 

faktury, który po wybraniu żądanego typu dokumentu przeniesie użytkownika do formularza 

tworzenia nowego dokumentu. 
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 Po wybraniu akcji np. Faktura użytkownik zostanie odesłany do częściowo 

uzupełnionego w oparciu o zamówienie formularza tworzenia nowej faktury. (Szczegóły 

tworzenia nowej faktury zostały opisane w rozdziale 5.3).  

5.1 Import z pliku 
 

Po przejściu do zakładki „DODAJ DOKUMENT” i wybraniu przycisku Importuj z Pliku 

otworzy się okno systemowe, które umożliwi wskazanie pliku/ów w standardzie SPeF w 

formacie XML (więcej na temat standardów SPeF na stronie: 

https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF, gdzie znajdują się przewodniki implementacyjne 

zgodne z PEPPOL BIS 3.0) lub UN/CEFACT (dla faktury). 

 

5.2 Wprowadź zamówienie 
 

Po przejściu do zakładki „DODAJ DOKUMENT” i wybraniu przycisku Zamówienie 

pojawi się nowy formularz. 

 

 
 

Formularz dodawania dokumentu zostaje otwarty na tej samej stronie. By 

kontynuować należy wypełnić cztery pola wymagane, zawierające podstawowe informacje o 

podmiocie, do którego wysyłamy zamówienie:  

 Numer zamówienia (z możliwością automatycznego generowania) 

 Nazwa 

 Typ numeru PEPPOL 

 Numer PEPPOL.  

 

Dostępne są również pola opcjonalne:  

 Numer umowy/kontraktu (reprezentujący numer umowy, w ramach której powstaje 

dane zamówienie) 

 NIP 

 Miejscowość 

 Kod pocztowy 

https://efaktura.gov.pl/platforma-PEF
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 Ulica 

 Nr Budynku/ Nr Lokalu. 

 

 

 

Po uzupełnieniu pól oraz wybraniu przycisku KONTYNUUJ, system przechodzi do 

kolejnego kroku dodawania dokumentu wyświetlając formularz „Edycja dokumentu”. W 

sekcji „Zamówienie” prezentowane są dane wprowadzone w kroku poprzednim: Numer 

zamówienia i Numer umowy / kontraktu. Dostępne są również pola: Data wystawienia  

dokumentu (domyślnie ustawiona na datę bieżącą), a także pole „Etykieta” umożliwiające 

użytkownikowi nadanie personalizowanych oznaczeń dokumentów. Dostępne jest również 

pole umożliwiające dodanie opisu wskazującego na pewne szczegóły składanego 

zamówienia, których nie możemy umieścić w żadnej z przygotowanych w systemie pól. 

 

5.2.1 Zamówienie 

 

W górnej części pola „Edycja dokumentu” znajduje się informacja o oznaczeniu pól 

wymaganych oraz przycisk OPERACJE DODATKOWE. Za jego pomocą użytkownik może nadać 

nową etykietę, pobrać dokument w formacie XML lub podglądnąć jak dany dokument będzie 

prezentował się w wydruku.  
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5.2.2 Dostawca, Odbiorca, Nabywca, Miejsce dostawy 

 

Dalszą część nowo utworzonego dokumentu stanowią edytowalne pola:  

 Dostawca (oznaczające osobę, do której kierowane jest zamówienie – jego dostawcę) 

 Odbiorca (podmiot wystawiający zamówienie) 

 Nabywca (podmiot, który otrzyma zamówione towary bądź usługi) 

 Miejsce dostawy (adres, do którego zostaną dostarczone zamówione towary bądź 

usługi) 

 

 Użytkownik chcąc edytować wybrane pole musi użyć przycisku EDYTUJ znajdującego 

się w dolnej części pola.  Część informacji znajdujących się we wspomnianym polu jest 

pobieranych automatycznie z profilu oraz skrzynki użytkownika.  
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W oknie edycji np. dostawcy, oprócz możliwości edytowania poszczególnych pól, 

użytkownik dysponuje również możliwością nadpisania danych kontrahenta przypisanych do 

danego numeru PEPPOL. Opisaną akcję może wykonać za pomocą przycisku DODAJ DO 

KONTRAHENTÓW z poziomu pola edycji, po wybraniu której zostaje wyświetlony komunikat 

z zapytaniem czy użytkownik na pewno chce wykonać daną akcję. 



 
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA – Instrukcja obsługi (29.04.2022) 
 

                                       

28 Infinite 2020 
 

 
 

5.2.3 Płatności 

 

W sekcji Płatności użytkownik musi uzupełnić pole „Waluta” oraz ma możliwość 

wolnej edycji pola „Opis sposobu płatności” gdzie może zawrzeć dodatkowe informacje 

szczegółowe dotyczące sposobu płatności np. gotówką przy odbiorze lub przelewem. 
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5.2.4 Dane uzupełniające 

 

 Uzupełnianie sekcji „Dane uzupełniające” nie jest wymagane do wysłania 

zamówienia. Znajdują się tam natomiast wszelkie dodatkowe informację, których użytkownik 

mógłby oczekiwać w swoim dokumencie, takie jak np. miejsce powstawania kosztów, 

dodatkowe referencje czy też specjalne wymogi związane z dostawą. Po naciśnięciu 

przycisku EDYTUJ w sekcji Dane uzupełniające (1), otworzy się okno (2), w którym 

użytkownik ma możliwość uzupełnienia danych szczegółowych. 

 

(1) 

 

 

(2) 
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5.2.5 Pozycje zamówienia 

 

 W sekcji „Pozycje zamówienia” należy dodać towary lub usługi znajdujące się w 

danym zamówieniu. Jest to pole wymagane, a jego nieuzupełnienie uniemożliwia wysłanie 

dokumentu. 
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Opisaną akcję można wykonać za pomocą przycisku DODAJ POZYCJĘ ZAMÓWIENIA. Po 

naciśnięciu otworzy się okno edycji pozycji zamówienia. Znajdują się w nim następujące pola 

wymagane: 

 Nazwa towaru / usługi 

 Ilość 

 Jednostka – sztuki, kilogramy, metry, metry kwadratowe, litry, pary, tony metryczne, 

kilometry, opakowania, komplety, kartony, opakowania zbiorcze. 

 

 
 

 

W sekcji pozostałe znajdują się informacje szczegółowe dotyczące pozycji, które nie 

są wymagane lecz mogą dookreślić te istotne dotyczące zamówienia. 
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Ponadto, użytkownik ma możliwość dodania dodatkowego kosztu lub upustu do 

danej pozycji zamówienia bezpośrednio z jej okna edycji klikając w przycisk DODAJ KOSZT 

LUB UPUST. 
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5.2.6 Koszty i upusty do całości zamówienia 

 

Dodawanie kosztów lub upustów do całości zamówienia, a nie poszczególnych pozycji 

odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk DODAJ KOSZT LUB UPUST znajdujący się w sekcji.  

 Upust – jest to umniejszenie kwoty zamówienia/faktury np.: zastosowany rabat w 

związku z wielkością zamówienia, zastosowana promocja lub rabat dla stałego 

klienta. 

 Koszt - dodatkowe obciążenie zastosowane w związku z realizacją zamówienia np.: 

koszt dostawy, koszt pakowania, przesyłka ekspresowa 

 

 

 

5.2.7 Podsumowanie zamówienia 

 

 Po wypełnieniu wszystkich powyższych pól znajdujących się w wymienionych 

sekcjach, najważniejsze informacje dotyczące wprowadzanego zamówienia pojawiają się w 

sekcji „Podsumowanie zamówienia”. Omawiany element umożliwia użytkownikowi szybki 

podgląd wartości składanego zamówienia, a także wprowadzenie przedpłaty oraz 

maksymalnej kwoty do zapłacenia wyrażonej w brutto.  
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5.2.8 Załączniki 

 

Dodawanie załącznika do wprowadzanego zamówienia odbywa się poprzez 

przeciągnięcie pliku na wskazane pole lub wybranie go z dysku przy pomocy przycisku DODAJ 

ZAŁĄCZNIK. Użytkownik może załączyć tylko pliki o określonym w komunikacie formacie i 

rozmiarze nie większym niż 75 MB. 

 

Po dodaniu go, w polu „Załączniki” pojawi się Nazwa załączonego pliku, jego rozmiar, 

a także status załączania pliku. Gdy załącznik uzyska status „Zakończono”, możliwe stanie się 

ponowne pobranie go z serwera, lub usunięcie z listy załączników. 
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5.2.9 Wyślij i zapisz 

  

By wysłać nowo utworzony dokument użytkownik musi uzupełnić wszystkie 

znajdujące się w dokumencie pola wymagane.  

 

 

 Gdy ten warunek zostanie spełniony należy nacisnąć w przycisk  WYŚLIJ I ZAPISZ W 

DOKUMENTACH WYSŁANYCH. Na ekranie pojawi się komunikat umożliwiający podgląd 

wydruku dokumentu, a także weryfikujący czy użytkownik jest zdecydowany wysłać 

utworzony dokument na podany numer PEPPOL.  Ponadto informuje o oczekiwanym czasie 

dostarczenia dokumentu. 
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 Po wybraniu przycisku WYŚLIJ dokument zostanie dostarczony w przeciągu czterech 

godzin do Kontrahenta za pośrednictwem sieci PEPPOL. Użytkownik może go natomiast 

znaleźć w panelu głównym w elemencie „Dokumenty wysłane”. 

 

 

5.3 Wprowadź fakturę 
 

 Platforma Elektronicznego Fakturowania umożliwia utworzenie nowej faktury bądź 

utworzenie faktury na podstawie istniejącego dokumentu znajdującego się w sekcji 

„Dokumenty otrzymane” w panelu głównym. 

By utworzyć nową fakturę należy przejść do zakładki „Dodaj dokument” i wybrać 

element Faktura, po wykonaniu akcji pojawi się nowy formularz. By użytkownik mógł wysłać 

dokument musi wypełnić wszystkie pola wymagane znajdujące się w formularzu. 
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Formularz dodawania dokumentu zostaje otwarty na tej samej stronie. By 

kontynuować należy wypełnić cztery pola wymagane, zawierające podstawowe informacje o 

podmiocie, do którego wysyłamy fakturę:  

 Numer faktury (z możliwością automatycznego generowania) 

 Nazwa (dane kontrahenta) 

 Typ numeru PEPPOL 

 Numer PEPPOL.  

 

Dostępne są również pola opcjonalne:  

 Numer umowy/kontraktu (reprezentujący numer umowy, w ramach której powstaje 

dane zamówienie) 

 NIP Odbiorcy 

 Kraj 

 Region 

 Miejscowość 

 Kod pocztowy 

 Ulica 

 Nr Budynku/ Nr Lokalu. 

 

By przyśpieszyć uzupełnianie danych, system został wyposażony w możliwość wybrania 

Kontrahenta z listy zapisanych kontrahentów, a także dodanie nowego kontrahenta do listy 

na podstawie wpisywanych w formularzu danych. Obie akcje można wykonać za pomocą 

następujących kolejno przycisków: WYBIERZ KONTRAHENTA Z LISTY, a także DODAJ DO 

KONTRAHENTÓW. 
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 Po wypełnieniu pól wymaganych należy nacisnąć w przycisk KONTYNUUJ. System 

przechodzi do kolejnego kroku dodawania dokumentu wyświetlając formularz „Edycja 

dokumentu”. 

W pierwszej sekcji dokumentu Faktura prezentowane są dane wprowadzone w kroku 

poprzednim: Numer faktury, a także Data wystawienia (ustawiona na datę bieżącą). 

Dostępne jest również pole Etykieta, które umożliwia użytkownikowi nadanie 

personalizowanych oznaczeń dokumentów. Dostępne jest również pole umożliwiające 

dodanie opisu wskazującego na szczegółowe informacje dotyczące składanego zamówienia. 

Pole Opis nie służy do wpisywania pozycji zamówienia, bądź informacji o kwotach 

uwzględnianych na fakturze. 

W górnej części pola „Edycja dokumentu” znajduje się informacja o oznaczeniu pól 

wymaganych oraz przycisk OPERACJE DODATKOWE. Za jego pomocą użytkownik może nadać 

nową etykietę, pobrać dokument w formacie XML lub podglądnąć jak dany dokument będzie 

prezentował się w wydruku.  
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 W dolnej części „Dokumenty powiązane” znajdują się elementy powiązane z 

wystawianą fakturą zawierające Numer umowy / kontraktu, Numer zamówienia, do którego 

wystawiana jest faktura, Numer awiza dostawy, a także Numer potwierdzenia odbioru. 

Numer zamówienia jest jedynym polem wymaganym. Użytkownik powinien go podać by 

wskazać zamówienie, do którego odnosi się nowotworzony dokument faktury. W wypadku 

numeru nieistniejącego w bazie dokumentów otrzymanych systemu, użytkownik zostanie o 

tym poinformowany.   

 

 

 

 

 

5.3.1 Sprzedawca, Nabywca, Odbiorca 
 

Druga sekcja dokumentu składa się z następujących elementów: Sprzedawca, 

Nabywca oraz Odbiorca, które są edytowalne. Użytkownik chcąc edytować wybrane pole 

musi użyć przycisku EDYTUJ znajdującego się w dolnej części pola.  Część informacji 

znajdujących się we wspomnianym polu jest pobieranych automatycznie z profilu i skrzynki 

użytkownika. 
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W oknie edycji Nabywcy, oprócz edytowania poszczególnych pól szczegółowych 

dotyczących nabywcy faktury, użytkownik dysponuje również możliwością nadpisania 

danych kontrahenta przypisanych do danego numeru PEPPOL. Opisaną akcję może wykonać 

za pomocą przycisku DODAJ DO KONTRAHENTÓW, po wybraniu której zostaje wyświetlony 

komunikat z zapytaniem czy użytkownik na pewno chce wykonać daną akcję. 
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5.3.2 Płatności 
 

 W sekcji Płatności użytkownik musi uzupełnić pole Data płatności, które figuruje jako 

wymagane. Może to zrobić wpisując datę bezpośrednio w polu „Data płatności” lub poprzez 

uzupełnienie pola „Okres płatności”, które automatycznie uzupełni datę. W systemie 

znajduje się 184 waluty, z których należy wybrać jedną, by następnie określić sposób 

płatności gotówką, przelewem lub kartą kredytową.  
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5.3.3 Dane uzupełniające 
 

 Uzupełnianie sekcji „Dane uzupełniające” nie jest wymagane do wysłania faktury. 

Znajdują się tam natomiast wszelkie dodatkowe informację, których użytkownik mógłby 

oczekiwać w swoim dokumencie, takie jak np. miejsce powstawania kosztów, data 

opodatkowania czy też numer zamówienia według zamawiającego. Po naciśnięciu przycisku 

EDYTUJ w sekcji Dane uzupełniające (1), otworzy się okno (2), w którym użytkownik ma 

możliwość uzupełnienia danych szczegółowych. 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(2) 
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5.3.4 Pozycje faktury 
  

W sekcji „Pozycje zamówienia” należy dodać towary lub usługi znajdujące się w danej 

fakturze. Jest to pole wymagane, a jego nieuzupełnienie uniemożliwia wysłanie dokumentu. 
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Opisaną akcję można wykonać za pomocą przycisku DODAJ POZYCJĘ FAKTURY, który po 

naciśnięciu powoduje wyświetlenie okna edycji zamówienia. Znajdują się w nim następujące 

pola wymagane: 

 

 Nazwa towaru / usługi 

 Ilość 

 Jednostka – sztuki, kilogramy, metry, metry kwadratowe, litry, pary, tony metryczne, 

kilometry, opakowania, komplety, kartony, opakowania zbiorcze. 

 Cena NETTO 

 Wartość NETTO 

 Stawka VAT – A 23%, B 8%, C 0%, D 5%, G Zwolniony, Usługi niepodlegające 

opodatkowaniu, OO-Odwrotne obciążenie, Wewnątrzwspólnotowa dostawa (WDT), 

Swobodny wywóz towarów, podatek nie jest naliczany, Podatek ogólny pośredni na 

Wyspach Kanaryjskich, Podatek na produkcji, usług i importu w Ceucie i Melilli 

 

 
 

 

W sekcji pozostałe znajdują się informacje szczegółowe dotyczące pozycji, które nie 

są wymagane, lecz mogą dookreślić te istotne dotyczące faktury. 
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Ponadto, użytkownik ma możliwość dodania dodatkowego kosztu lub upustu do 

danej pozycji faktury bezpośrednio z jej okna edycji. 

 

5.3.5 Koszty i upusty do całości faktury 
 

 Dodawanie kosztów lub upustów do całości faktury, a nie poszczególnych pozycji 

odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk DODAJ KOSZT LUB UPUST DO CAŁOŚCI FAKTURY (1) 

znajdujący się w sekcji Koszty i upusty. Następnie, za pomocą przeznaczonych w tym celu 

pól, należy wybrać rodzaj kosztu/upustu jako Kwotowy bądź Procentowy. Wybierając 

Kwotowy należy uzupełnić następujące pola: Wybór kosztu/upustu, w którym wybieramy 

rodzaj pozycji (koszt bądź upust) Kwotę, Stawkę VAT oraz Opis wskazujący na charakter 

danego kosztu lub upustu (2). Wybierając Procentowy należy uzupełnić następujące pola: 

Wartość bazowa przedstawiająca wartość początkową pozycji (do której następnie będą 

naliczane koszty lub upusty) Procent, Wybór koszt/upust, Kwota, Stawka VAT oraz opis 

wskazujący na charakter danego kosztu lub upustu (3) 
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(1) 

 

 

(2) 
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(3) 

  

5.3.6 Podsumowanie stawek VAT 
 

 Poniżej sekcji Koszty i upusty do całości faktury  znajduje się Podsumowanie stawek 

VAT, w której wyświetlane są informacje o Stawce VAT, Wartości VAT, Wartości NETTO, 

Wartości BRUTTO. Są one obliczane w oparciu o dane wprowadzone we wcześniejszych 

elementach dokumentu.  

 

 

5.3.7 Podsumowanie faktury 
 

 Przed wysłaniem dokumentu lub zapisaniem go w formie roboczej, użytkownik ma 

możliwość podglądu najważniejszych informacji dotyczących faktury w sekcji Podsumowanie 

faktury oraz ich edycji (1). Znajdują się w niej następujące informacje: Suma kosztów i 

upustów, Wartość VAT, Wartość NETTO, Wartość BRUTTO, Przedpłata, Do zapłaty BRUTTO. 

Po naciśnięciu w przycisk EDYTUJ wyświetlane zostaje pole Edycji podsumowania faktury, w 
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którym jest możliwe skorygowanie pól: Przedpłaty, Wartości BRUTTO oraz Do zapłaty 

BRUTTO.(2) 

 

(1)  

 

(2) 

 

5.3.8 Referencje 
 

 Do  wprowadzanej faktury możliwe jest również dodanie referencji w postaci 

adresów URL wskazujących na konkretne towary bądź usługi znajdujące się w fakturze. 
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 Klikając w przycisk DODAJ REFERENCJĘ otworzy się dodatkowe okno z następującymi 

polami do wypełnienia: Opis oraz Adres URL. 

 

5.3.9 Załączniki 
 

Dodawanie załącznika do wprowadzanego zamówienia odbywa się poprzez 

przeciągnięcie pliku na wskazane pole lub wybranie go z dysku przy pomocy przycisku DODAJ 

ZAŁĄCZNIK. Użytkownik może załączyć tylko pliki o określonym w komunikacie formacie i 

rozmiarze nie większym niż 75 MB. 

 

Po dodaniu go, w polu „Załączniki” pojawi się Nazwa załączonego pliku, jego rozmiar, 

a także status załączania pliku. Gdy załącznik uzyska status „Zakończono”, możliwe stanie się 

ponowne pobranie go z serwera, lub usunięcie z listy załączników. 
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5.3.10 Wyślij i zapisz 

 

By wysłać nowo utworzony dokument użytkownik musi uzupełnić wszystkie 

znajdujące się w dokumencie pola wymagane.  

 

 

 Gdy ten warunek zostanie spełniony należy nacisnąć w przycisk  WYŚLIJ I ZAPISZ W 

DOKUMENTACH WYSŁANYCH. Na ekranie pojawi się komunikat umożliwiający podgląd 

wydruku dokumentu, a także weryfikujący czy użytkownik jest zdecydowany wysłać 

utworzony dokument na podany numer PEPPOL.  Ponadto informuje o oczekiwanym czasie 

dostarczenia dokumentu. 
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 Po wybraniu przycisku WYŚLIJ dokument zostanie dostarczony w przeciągu czterech 

godzin do Kontrahenta za pośrednictwem sieci PEPPOL. Użytkownik może go natomiast 

znaleźć w panelu głównym w elemencie „Dokumenty wysłane”. 

 

5.4 Wprowadź korektę faktury 
 

 Za pomocą korekty faktury użytkownik może zmieniać dane na fakturze pierwotnej. 

W systemie PEF istnieją dwie możliwości wystawienia korekty faktury. Pierwsza z nich polega 

na utworzeniu nowego dokumentu poprzez kliknięcie w kafelek „Dodaj dokument”, a 

następnie wybranie elementu Korekta faktury. Użytkownik zostanie przeniesiony do 

formularza tworzenia nowego dokumentu, który jest analogiczny do opisywanego w 

rozdziale o wystawianiu faktury (rozdział 5.2). Drugim sposobem wystawiania korekty 

faktury w systemie PEF jest wystawianie jej na podstawie dokumentu już istniejącego. 

Użytkownik może wykonać daną akcję poprzez wejście w kafelek „Dokumenty wysłane”, 

wyszukanie konkretnej faktury, a następnie wybranie przycisku NOWY DOKUMENT NA 

PODSTAWIE FAKTURY dostępny w operacjach dodatkowych. Użytkownik zostanie następnie 

przeniesiony do formularza tworzenia korekty faktury. Korekta faktury składa się z 

następujących sekcji:  

 Dokumenty powiązane 

 Sprzedający, Odbiorca, Miejsce dostawy 

 Płatności 

 Dane uzupełniające 

 Pozycje faktury 
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 Podsumowanie stawek VAT 

 Podsumowanie korekty faktury 

 Dodatkowe referencje 

 Załączniki 

 

Wszystkie wymienione wyżej pola zostały szczegółowo opisane na przykładzie tworzenia 

dokumentów faktury oraz zamówienia (rozdział 5.2, 5.3). Elementami różnicującymi jest 

zmieniona forma Pozycji korekty faktury oraz podsumowania korekty faktury.  

Faktura Korygująca posiada możliwość oznaczenia jej jako Faktura Faktoringowa. Po 

zaznaczeniu faktury jako faktoringowa, zmianie ulegnie wymagalność pól: "Dodatkowy opis" 

w nagłówku, "Numer rachunku" z sekcji Płatności, a także pola z sekcji "Odbiorca płatności" 

w danych uzupełniających. 

 

 

Po uzupełnieniu dodatkowego opisu oraz numeru rachunku pozostaje wybrać faktora z 

listy klikając przycisk edytuj w danych “Odbiorcy płatności” znajdujących się w danych 

uzupełniających a następnie przy danych odpowiedniego faktora klikając “WSTAW DANE”. 
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Pozycje korekty faktury zawierają informację o tym jak było (w fakturze pierwotnej), 

winno być (po korekcie) oraz Różnica (między dwiema wersjami faktury). 
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Podsumowanie korekty faktury wskazują na to jak było, jak winno być oraz jaka jest różnica 

między pierwotną fakturą, a wystawianą korektą. 
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5.5 Wprowadź fakturę specjalizowaną  
 

Faktura specjalizowana jest to rodzaj Faktury wykraczającej poza standard normy 

europejskiej w zakresie struktury danych tego typu dokumentu. W tym formacie dokument 

umożliwia dodawanie specyficznych dla różnych branż danych rozliczeń szczegółowych. 

Dodatkowo faktura ta umożliwia wprowadzenie wartości brutto oraz dodanie informacji o 

finansowaniu (dane faktora). 

By dodać nową fakturę użytkownik znajdujący się w panelu głównym powinien wybrać 

kafelek „Dodaj dokument”, a następnie wybrać element Faktura Specjalizowana. W 

następstwie czego zostanie przeniesiony do formularza tworzenia nowej faktury 

specjalizowanej.  

 

 

 

Pierwszy etap edycji formularza jest analogiczny do pozostałych dokumentów opisanych 

w poprzednich rozdziałach (rozdział 5.2). Po wypełnieniu pól wymaganych należy przejść 

dalej za pomocą przycisku KONTYNUUJ. 

 

Faktura specjalizowana jest rozbudowaną wersją faktury zwykłej, tak więc większość pól 

będzie analogiczna do tych opisanych w rozdziale dotyczącym faktury (rozdział 5.3) poniżej 

znajduje się opis pozostałych pól. 

 

Pierwszą z różnic jest możliwość oznaczenia faktury jako faktura faktoringowa. Po 

zaznaczeniu faktury jako faktoringowa, zmianie ulegnie wymagalność pól: "Dodatkowy opis" 

w nagłówku, "Numer rachunku" z sekcji Płatności, a także pola z sekcji "Odbiorca płatności" 

w danych uzupełniających (dokładny opis znajduje się w rozdziale 5.4). 
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Drugą różnicą jest możliwość wybrania metody kalkulacji podatku VAT.  Do wyboru są 4 

metody widoczna na poniższym zrzucie ekranu, domyślnie wybrana jest Metoda 1: 

 

W zależności od wybranej metody różnie będzie naliczany podatek VAT oraz inne pola należy 

podać jako wartość pozycji (przykładowo wybierając metodę 4 w której wyliczenia są na podstawie 

kwoty brutto, podając pozycje faktury konieczne będzie podanie kwoty brutto zamiast dostępnej w 

poprzednich metodach ceny netto). 

W danych uzupełniających dostępne są dodatkowe pola wystawca faktury, adresat faktury oraz 

punkt poboru.  

 

W punkcie poboru można podać dane punktu poboru, do którego wystawiana jest faktura oraz 

można w nim wskazać licznik, z którego były odczytane dane oraz poprzedni i bieżący odczyt. 
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We wskazaniach licznikowych dostępny jest również miks energetyczny, w którym można podać 

kod paliwa i jego nazwę oraz udział procentowy. 
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Kolejna różnica pomiędzy fakturą a fakturą specjalizowaną są dodatkowe pola przy dodawaniu 

pozycji znajdujące się w sekcjach Dodatkowe dane brutto, Dodatkowe dane netto oraz pozostałe. 

W dodatkowych danych brutto można podać nazwę towaru/usługi, okres, w którym była 

świadczona usługa oraz opis i uwagi.  Sekcja dodatkowe dane brutto wraz z dodatkowymi danymi 

netto, posiadają również możliwość dodania grupy danych dodatkowych. 
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W grupie danych dodatkowych mamy możliwość określenia nazwy oraz indeksu towaru, MPK 

kupującego, okres rozliczeniowy, podstawowe dane pozycji oraz można dodać klasyfikację towaru, w 

której podaje się kod systemu klasyfikacji oraz klasyfikację pozycji. 

 

 

 

Ostatnią różnicą podczas dodawania pozycji jest możliwość dodania pozostałych danych. Można 

w nich podać indeksy towaru, rodzaj identyfikatora standardowego wraz z wspomnianym 

identyfikatorem, można również określić upust brutto oraz inne dane dodatkowe pozycji, jak 

klasyfikacja towaru, jego właściwości czy referencję do innego dokumentu. 
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Ostatnią z różnic jest możliwość dodania dodatkowej pozycji brutto. 

 

W powyżej wspomnianym segmencie, można dodać pozycję z wartością brutto, opisaną przez 

Nazwę towaru/usługi, jej Wartość BRUTTO, klasyfikację kosztu, okres oraz opis. 



 
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA – Instrukcja obsługi (29.04.2022) 
 

                                       

62 Infinite 2020 
 

 

 

Po sprawdzeniu czy wszystkie informacje znajdujące się w polach wymaganych 

zostały wypełnione należy wysłać dokument, który do czterech godzin, zostanie dostarczony 

do kontrahenta. Użytkownik natomiast będzie mógł go przeglądnąć w swoich dokumentach 

wysłanych. 

 

5.6 Wprowadź notę księgową 
 

Nota księgowa jest dokumentem, za pomocą którego użytkownik może np. wystawić 

karę umowną za przekroczenie terminu na oddanie zamówionych dóbr. By wystawić tego 

typu dokument w systemie PEF, użytkownik musi przejść do formularza tworzenia noty 

księgowej. Wspomnianą akcję może wykonać na dwa sposoby. 

Pierwszym z nich jest tworzenie nowej noty księgowej, a drugim utworzenie noty na 

podstawie otrzymanej faktury.  

By dodać nową fakturę użytkownik znajdujący się w panelu głównym powinien wybrać 

kafelek „Dodaj dokument”, a następnie wybrać element Nota księgowa. W następstwie 

czego zostanie przeniesiony do formularza tworzenia nowej noty księgowej.  
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Pierwszy etap edycji formularza jest analogiczny do pozostałych dokumentów opisanych 

w poprzednich rozdziałach (rozdział 5.2). Po wypełnieniu pól wymaganych należy przejść 

dalej za pomocą przycisku KONTYNUUJ.  
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Na tym etapie użytkownik znajduje się w edycji noty księgowej, która dzieli się na 

poszczególne sekcje: 

 Dokumenty powiązane (zawierająca dokumenty, które są związane tym samym 

numerem umowy/kontraktu) 

 Wystawca noty, Odbiorca noty 

 Płatności (zawiera rodzaj waluty oraz miejsce powstania kosztów – np. pewien 

konkretny dział w firmie) 

 Pozycje noty księgowej (Tutaj należy wpisać informację dotyczące np. kary 

umownej tj. opis oraz nałożoną kwotę. Formularz zawiera stanowisko kosztów, a 

także kwotę oraz pole poświęcone dodatkowym uwagom)  

 Podsumowanie noty księgowej 
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Po sprawdzeniu czy wszystkie informacje znajdujące się w polach wymaganych 

zostały wypełnione należy wysłać dokument, który do czterech godzin, zostanie dostarczony 

do kontrahenta. Użytkownik natomiast będzie mógł go przeglądnąć w swoich dokumentach 

wysłanych.  



 
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA – Instrukcja obsługi (29.04.2022) 
 

                                       

66 Infinite 2020 
 

5.7 Wprowadź notę korygującą 
 

Nota korygująca jest dokumentem mającym na celu formalną korektę wcześniej 

wystawionej faktury. Nota korygująca wystawiana jest w przypadkach, których nie można 

poprawić fakturą korygującą. 

 

Notą korygującą można skorygować poniższe dane z faktury: 

-Nabywcy 

-Sprzedawcy 

-Odbiorcy 

-Dane uzupełniające 

-Sposób płatności 

-Płatności 

-Opis towaru / usługi 

 

Korygowanie danych odbywa się w sposób analogiczny do korygowania danych w 

fakturze korygującej. Dokument ten można utworzyć od podstaw bądź na podstawie faktury.  

W pierwszym kroku należy podać dane odbiorcy noty i jej numer a następnie przejść 

dalej przyciskiem KONTYNUUJ.  

W następnym kroku zostaną wyświetlone informacje podstawowe wystawianej noty 

oraz będzie trzeba podać numer korygowanej faktury, aby następnie móc przejść do 

wprowadzania korekty. Po wybraniu odpowiedniej sekcji, w której będzie dokonywana 

korekta podaje się dane, które były na dokumencie oryginalnym w danej sekcji oraz dane 

które winny być na tym dokumencie. 
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Po sprawdzeniu czy wszystkie informacje znajdujące się w polach wymaganych 

zostały wypełnione oraz przeprowadzeniu korekty minimum jednej sekcji należy wysłać 

dokument, który do czterech godzin, zostanie dostarczony do kontrahenta. Użytkownik 

natomiast będzie mógł go przeglądnąć w swoich dokumentach wysłanych. 

 

 

5.8 Wprowadź awizo dostawy 
 

 Awizo dostawy jest dokumentem wysłanym do klienta, który informuje go o 

nadchodzącej dostawie zamówionych dóbr. W systemie PEF użytkownik ma możliwość 

wystawienia tego dokumentu na podstawie awizo dostawy, potwierdzenia odbioru oraz 

zamówienia lub tworząc nowy dokument awizo dostawy bezpośrednio z panelu głównego 

systemu PEF. 

 By wystawić nowy dokument awizo dostawy, należy w panelu głównym nacisnąć na 

kafelek „Dodaj dokument”, a następnie wybrać element Awizo dostawy.  
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Po wybraniu wspomnianej akcji, użytkownik zostanie przeniesiony do formularza 

tworzenia nowego awizo dostawy.  Pierwszy etap jest analogiczny do opisywanych w 

poprzednich rozdziałach (rozdział 5.2). Użytkownik musi uzupełnić pola wymagane, a 

następnie kliknąć w przycisk KONTYNUUJ.  
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W drugim etapie tworzenia nowego dokumentu awizo dostawy, użytkownik musi 

uzupełnić pola wymagane, do których zalicza się: 

 Numer awizo 

 Data wystawienia 

 Pozycje awizo dostawy 

 

 

 

Ponadto dostępny jest szereg pól nieobowiązkowych, dotyczących szczegółów 

wysyłki dóbr sporządzonych na podstawie złożonego zamówienia. Za ich pomocą użytkownik 

może określić przybliżony czas dostarczenia, wagę nadanej przesyłki lub adres, na który 

została wysłana. 
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Po kliknięciu w przycisk DODAJ POZYCJĘ AWIZO DOSTAWY (1) na ekranie pojawia się 

pole dodawania pozycji awizo dostawy, w którym należy uzupełnić następujące pola (2): 

 Nazwa pozycji 

 Referencje do zamówienia 

 Referencje do pozycji zamówienia 

 Identyfikator według sprzedającego 

 Ilość wysłana 

 Jednostka 
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(1)

 

(2) 

 

Ponadto w polu edycji znajduje się szereg pól, za pomocą których użytkownik może 

uszczegółowić informacje dotyczące wysłanego produktu takie jak np.: ilość zaległa, powód 

zaległości, typ opakowania transportowego czy też kod towarów niebezpieczny lub numer 

partii. 
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 Przy wystawianiu awizo dostawy na podstawie innego dokumentu (co zostało 

opisane w rozdziale 6) część informacji takich jak np. dane kontrahenta czy też pozycje 

dostawy zostaną zaciągnięte z niego automatycznie. 

Po uzupełnieniu wszystkich pól wymaganych, należy kliknąć w przycisk  WYŚLIJ I 

ZAPISZ W DOKUMENTACH WYSŁANYCH. Dokument zostanie wysłany do kontrahenta w ciągu 

czterech godzin, a także znajdzie się w dokumentach wysłanych użytkownika. 

 

5.9 Wprowadź potwierdzenie odbioru 
 

 Potwierdzenie odbioru jest dokumentem, który informuje dostawcę o odebraniu 

wysłanych dóbr przez osobę zamawiającą. W systemie PEF użytkownik ma możliwość 

wystawienia tego dokumentu na podstawie istniejącego już potwierdzenia odbioru oraz 

faktury lub tworząc nowy dokument potwierdzenia odbioru bezpośrednio z panelu głównego 

systemu PEF. 

 By utworzyć nowy dokument potwierdzenia odbioru należy wybrać kafelek „Dodaj 

dokument”, a następnie wybrać z niego element Potwierdzenie odbioru.  

 

 

 

 Po wybraniu wspomnianej akcji użytkownik zostanie przeniesiony do formularza 

tworzenia nowego dokumentu potwierdzenia odbioru. Jego pierwszy etap jest analogiczny 

do opisywanych w poprzednich rozdziałach (rozdział 5.2). By przejść dalej, należy uzupełnić 

wszystkie pola wymagane: 

 Numer potwierdzenia odbioru 

 Nazwa 

 Typ numeru PEPPOL 

 Numer PEPPOL 

 a następnie kliknąć w przycisk KONTYNUUJ.  
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 Po wybraniu wspomnianej akcji, użytkownik zostanie przeniesiony do drugiego etapu 

uzupełniania formularza tworzenia nowego dokumentu potwierdzenia odbioru. By móc 

wysłać dokument użytkownik musi uzupełnić wszystkie pola wymagane: 

 Numer potwierdzenia 

 Data wystawienia 

 Pozycja potwierdzenia odbioru 

Po wpisaniu numeru potwierdzenia oraz daty wystawienia dokumentu, użytkownik 

ma możliwość dodania dokumentów powiązanych związanych numerem umowy, takich jak 

np. zamówienie, faktura, czy awizo dostawy.  

 

W dalszej części ma możliwość dodania informacji szczegółowych dotyczących 

wysyłanych dóbr w sekcji „Wysyłka”. Za ich pomocą użytkownik może określić np. 
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identyfikator przesyłki jej objętość lub wagę nadanej przesyłki lub adres, na który została 

wysłana. 

 

 By dodać pozycję potwierdzenia odbioru, należy kliknąć w przycisk DODAJ POZYCJĘ 

POTWIERDZENIA ODBIORU.  

 

 Po wykonaniu wspomnianej akcji użytkownik zostanie przeniesiony do pola edycji 

pozycji potwierdzenia odbioru, w którym musi uzupełnić cztery pola wymagane: 

 Nazwa pozycji 

 Referencja do zamówienia 
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 Referencja do pozycji zamówienia 

 Referencja do pozycji awiza  

Oprócz tego ma do dyspozycji szereg pól opcjonalnych by uszczegółowić wysyłany 

dokument. Po wypełnieniu pól wymaganych oraz tych opcjonalnych, które użytkownik uzna 

za stosowne należy kliknąć w przycisk ZAPISZ. 
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 By wysłać dokument należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ I ZAPISZ W DOKUMENTACH 

WYSŁANYCH. Dokument zostanie wysłany do kontrahenta w ciągu czterech godzin, a także 

znajdzie się w dokumentach wysłanych użytkownika. 

 

5.10 Wprowadź potwierdzenie odbioru faktury 
 

Potwierdzenie odbioru faktury jest dokumentem informującym dostawcę, iż faktura 

została poprawnie dostarczona i odebrana przez zamawiającego oraz przekazuje status 

faktury po stornie zamawiającego. Przy wysyłaniu potwierdzenia odbioru faktury 

wystawionego do faktury faktoringowej kopia takiego dokumentu trafi również do faktora. 

Dokument ten można wystawić tylko na podstawie faktury, faktury korygującej i faktury 

specjalizowanej. 

 

Z racji, iż jest to dokument wystawiany na podstawie faktury jedynym obowiązkowym polem do 

wypełnienia jest Status Odebranego zamówienia.  

Do wyboru są poniższe statusy dokumentów: 

 Potwierdzenie otrzymania dokumentu 

 W trakcie przetwarzania 

 Badana 

 Warunkowo zaakceptowana 

 Odrzucona 

 Zaakceptowana 

 Opłacona 

 

W przypadku statusów “Warunkowo zaakceptowana” oraz “Odrzucona” należy dodatkowo 

uzupełnić przyczynę statusu w jakim dokument został ustawiony. 
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Można również określić dalsze czynności jakie mają zostać poczynione stosunku do faktury, do 

której został wystawiony dokument. 

 

 

By wysłać dokument należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ I ZAPISZ W DOKUMENTACH 

WYSŁANYCH. Dokument zostanie wysłany do kontrahenta w ciągu czterech godzin, a także 

znajdzie się w dokumentach wysłanych użytkownika. 
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5. 11 Wprowadź dokument pomocniczy 
 

Dokument pomocniczy jest to dokument mający na celu dosłanie dodatkowych 

dokumentów do faktur w postaci załącznika. Dokument ten można wystawić tylko od zera, 

jednakże należy wskazać w dokumencie do jakiej faktury się on odnosi. 

 

Pierwszy etap edycji formularza jest analogiczny do pozostałych dokumentów opisanych 

w poprzednich rozdziałach (rozdział 5.2). Po wypełnieniu pól wymaganych należy przejść 

dalej za pomocą przycisku KONTYNUUJ. 

 

Następnie można podać uwagi dotyczące dokumentu oraz należy podać numer faktury, 

do której tworzony jest dokument pomocniczy. 

 

 

W celu wysłania dokumentu należy jeszcze zaimportować plik, który chcemy dołączyć do faktury. 

Dozwolone typy plików to: PDF, PNG, JPG, JPEG, CSV, ODS oraz XLSX. 

 

By wysłać dokument należy kliknąć w przycisk WYŚLIJ I ZAPISZ W DOKUMENTACH 

WYSŁANYCH. Dokument zostanie wysłany do kontrahenta w ciągu czterech godzin, a także 

znajdzie się w dokumentach wysłanych użytkownika. 
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6.  Dokumenty otrzymane, wysłane, robocze 
 

 Dokumenty otrzymane, wysłane oraz robocze są w systemie prezentowane w 

analogiczny sposób. Ich wygląd, a także możliwość interakcji zostanie przedstawiona na 

przykładzie dokumentów otrzymanych. 

Aby sprawdzić jakie dokumenty znajdują się w skrzynce użytkownika należy kliknąć w 

kafelek „Dokumenty otrzymane” znajdujący się w panelu głównym. System informuje o 

nieodczytanych dokumentach oraz ich ilości kolejno, poprzez powiadomienie w prawej 

górnej części kafla, a także w nawiasie następującym po nazwie kafelka.  

 

 

 

 W dokumentach otrzymanych znajdują się nadesłane przez innych użytkowników 

sieci PEPPOL zamówienia, faktury, korekty faktur, noty księgowe, awizo dostawy, a także 

potwierdzenia odbioru. Dokumenty nieodczytane, oprócz pisemnej informacji znajdującej się 

pod nazwą dokumentu, wyróżniają się ciemniejszym kolorem. Użytkownik ma możliwość 

wyszukania interesującego go dokumentu za pomocą: 

 numeru dokumentu  

 nazwy kontrahenta 

 numeru NIP 

 numeru umowy/kontraktu.  

Ponadto, może skorzystać z opcji wyszukiwania po typie dokumenty, dacie 

wystawienia od/do, wartości wyrażonej w cenie Netto bądź Brutto oraz wartości w pewnym 

przedziale od/do. Dodatkowo, jeśli użytkownik chciałby znaleźć wszystkie dokumenty 

dotyczące pewnego konkretnego numeru umowy/kontraktu bądź zamówienia może to 

zrobić używając filtra „Grupowanie”, a następnie je posortować. 
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Przycisk ZOBACZ POZYCJĘ umożliwia podgląd pozycji znajdujących się w dokumencie 

np. towarów w zamówieniu. By wejść w dokument otrzymany należy najechać kursorem na 

dokument, który zostanie wtedy dodatkowo podświetlony i kliknąć, można również użyć 

przycisku PODGLĄD DOKUMENTU. Po wejściu np. w podgląd zamówienia użytkownik ma 

możliwość sprawdzenia danych znajdujących się w zamówieniu znajdują się one kolejno w 

sekcjach:  

 Dokumenty powiązane,  

 Dostawca 

 Kupujący 

 Odbiorca 

 Miejsce Dostawy 

 Płatności 

 Dane uzupełniające 

 Pozycje zamówienia 

 Koszty i upusty do całości zamówienia 

 Podsumowanie zamówienia 

 Dodatkowe referencje 

 Załączniki 
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6.1 Wystawianie dokumentów na podstawie odebranych 

   
Użytkownik ma możliwość wystawienia nowego dokumentu na podstawie innych 

dokumentów dostępnych w systemie.  Chcąc wystawić np. fakturę do zamówienia może to 

wykonać bezpośrednio z poziomu podglądu dokumentu. Wspomnianą akcję należy wykonać 

klikając w przycisk OPERACJE DODATKOWE, a następnie NOWY DOKUMENT NA PODSTAWIE 

ZAMÓWIENIA znajdujący się w górnej prawej części dokumentu. Po wykonaniu wskazanej 

akcji, pojawia się komunikat umożliwiający wprowadzenie zamówienia, awizo dostawy, 

potwierdzenia odbioru czy też faktury, a także informujący, do którego dokumentu jest on 

wystawiany.  

 

 

 

 Po wybraniu akcji np. Faktura użytkownik zostanie odesłany do częściowo 

uzupełnionego w oparciu o zamówienie formularza tworzenia nowej faktury. (Szczegóły 

tworzenia nowej faktury zostały opisane w rozdziale 5.3).  

Poniższa Tabela przedstawia jakie dokumenty użytkownik może wystawiać na 

podstawie innych dokumentów znajdujących się w systemie PEF.  

 

 

 



 
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA – Instrukcja obsługi (29.04.2022) 
 

                                       

83 Infinite 2020 
 

 Zamówi
enie 

Awi
zo 

Potwierd
zenie 
odbioru 

FV FV 
kore
kta 

FV 
specjalizo
wana 

Nota 
księg
owa 

Nota 
korygu
jąca 

Potwierd
zenie 
odbioru 
FV 

Zamówie
nie 

TAK TAK TAK T
A
K 

 TAK    

Awizo  TAK TAK T
A
K 

 TAK    

Potwierd
zenie 
odbioru 

  TAK T
A
K 

 TAK    

Faktura    T
A
K 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Faktura 
korekta 

    TAK  TAK TAK  

Faktura 
specjalizo
wana 

    TAK TAK  TAK  

Nota 
księgowa 

      TAK   

Nota 
korygując
a 

       TAK  
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7.  Zarządzanie kontem podmiotu 
 

Kafel Zarządzanie kontem podmiotu, jest widoczny tylko dla Użytkownika 

Zarządzającego (zarządzającego kontem podmiotu). Z poziomu tego elementu ma możliwość 

dodawania nowych użytkowników, skrzynek, a także modyfikowania danych oraz uprawnień. 

W przypadku Konta Faktora w zarządzaniu kontem dostępna jest jedynie możliwość 

dodania użytkowników, zarządzanie nimi oraz weryfikacja i edytowanie danych konta 

podmiotu. 

 

 

 

7.1 Dodaj użytkownika 
 

 By dodać nowego użytkownika należy kliknąć w kafelek „Dodaj użytkownika” w 

panelu „Zarządzanie kontem podmiotu”. 
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 Po wybraniu wspomnianej akcji, pojawi się okno wyboru utworzenia zwykłego 

użytkownika, użytkownika zarządzającego lub użytkownika API (jest to użytkownik 

przeznaczony dla systemów ERP do połączenia się przez API). Zakładanie użytkownika 

zarządzającego wygląda w sposób analogiczny do użytkownika zwykłego. By utworzyć 

zwykłego użytkownika należy kliknąć w kafel „Użytkownik”. 
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 Po wybraniu odpowiedniego kafla system przenosi Użytkownika Zarządzającego do 

formularza „Dodawanie użytkownika”. Na tym etapie należy uzupełnić 4 pola wymagane do 

utworzenia nowego konta użytkownika:  

 Nazwa użytkownika (login) 

 Email 

 Imię 

 Nazwisko 

Dodawanie numeru telefonu jest opcjonalne.  

 

 

 Dalsza część formularza stanowi nadawanie uprawnień do istniejących na koncie 

skrzynek PEPPOL. Użytkownik zarządzający za pomocą tego elementu, może nadać nowo 

utworzonemu użytkownikowi, brak uprawnień, uprawnienia tylko do odczytu, bądź 

uprawnienia pełne.  
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 Po poprawnym utworzeniu nowego użytkownika na ekranie pojawia się komunikat o 

pomyślnym zakończeniu tworzenia użytkownika. Po tej akcji Użytkownik zarządzający zostaje 

przeniesiony do listy „Użytkownicy” gdzie od razu może zweryfikować czy nowoutworzony 

użytkownik się na niej pojawił.  

 

 Dodawanie użytkownika Zarządzającego jest analogiczne. Nieco inaczej wygląda 

dodawanie użytkownika API, który będzie łączyć się z platformą PEF za pomocą API. By 

dodać użytkownika API, po wybraniu „API” z okna wyboru użytkowników, należy nadać mu 

nazwę oraz dodać adres IP. Po uzupełnieniu wspomnianych danych należy kliknąć przycisk 

ZAPISZ. 

 

 Następnie należy przejść do listy użytkowników API i znaleźć nowoutworzonego 

użytkownika. Lista znajduje się w Zarządzanie kontem podmiotu, w kaflu „Użytkownicy API”. 
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 Po odnalezieniu utworzonego użytkownika API należy, kliknąć w DANE 

UŻYTKOWNIKA, a następnie wygenerować klucz użytkownika API klikając w GENERUJ.  

UWAGA! Po wygenerowaniu klucza, użytkownik będzie mógł zobaczyć go tylko raz, w danej 

chwili zaraz po wygenerowaniu! Ważne jest by zapisać go w bezpiecznym miejscu.  

 

 Utworzony klucz będzie potrzebny użytkownikowi API do uwierzytelnienia swojej 

osoby, a tym samym do połączenia się i możliwości korzystania z systemu PEF.  
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7.2 Użytkownicy 
 

 

 Z poziomu tej listy, po wejściu w dane użytkownika oraz ich edycje. Użytkownik 

Zarządzający może modyfikować dane wprowadzane podczas tworzenia konta nowego 

użytkownika, nadawać mu lub odbierać dodatkowe uprawnienia, a także go aktywować bądź 

dezaktywować.  
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7.3 Dodaj skrzynkę PEPPOL 
 

 Skrzynka PEPPOL jest skrzynką odbiorczą użytkownika. To na niej znajdują się 

dokumenty otrzymane, wysłane oraz robocze. Na dane konto podmiotu możemy założyć 

wiele skrzynek reprezentujących np. istniejące pododdziały w firmie czy urzędzie. By dodać 

nową skrzynkę należy kliknąć w kafelek „Dodaj skrzynkę PEPPOL” znajdujący się w panelu 

„Zarządzanie kontem podmiotu”. 

 

 Po wybraniu wspomnianej akcji, system przeniesie Użytkownika zarządzającego do 

formularza dodawania skrzynki PEPPOL zawierającego trzy sekcje. By utworzyć nową 

skrzynkę należy wypełnić łącznie pięć pól wymaganych. Dwa z nich znajdują się w sekcji Dane 

używane w dokumentach, które można ponadto zaciągnąć z danych o koncie podmiotu, są 

nimi Nazwa Skrzynki oraz Identyfikator podatkowy do VAT (W przypadku jednostek 

publicznych należy wpisać NIP, który używany jest na fakturach do rozliczeń podatku VAT 

zgodnie z wymaganiami ustawy o centralizacji VAT. W przypadku Firm należy podać NIP 

własny). W danej sekcji, informacje dotyczące adresu są opcjonalne. 

 

 

Większość danych można również uzupełnić automatycznie danymi z bazy REGON. W 

tym celu należy kliknąć w przycisk „UZUPEŁNIJ DANYMI Z BAZY REGON” a następnie wyszukać 

podmiot podając numer NIP bądź REGON. 
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Dwa pozostałe pola wymagane znajdują się w sekcji Dane identyfikacyjne, a są nimi: 

Typ numeru PEPPOL oraz Numer PEPPOL, które będą służyły jako adres skrzynki.  

 

 

 

Ostatnia sekcja to Dane to płatności, w tym elemencie możliwe jest wybranie 

domyślnego sposobu płatności, numeru rachunku, a także domyślnego okresu płatności. 
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 Po wybraniu przycisku ZAPISZ, pojawia się komunikat o pomyślnym utworzeniu 

skrzynki, a następnie system przenosi Super Użytkownika do panelu „Dane skrzynki PEPPOL” 

nowoutworzonej skrzynki. W tym miejscu, ma on możliwość sprawdzenia wprowadzonych w 

poprzednim kroku danych. Po wybraniu przycisku EDYTUJ Użytkownik zarządzający zostaje 

przeniesiony do wcześniej omawianego formularza, gdzie może edytować wszystkie 

informacje dotyczące skrzynki.  

 UWAGA! Jeśli posiadasz konto podmiotu, które podczas rejestracji zostało oznaczone 

jako podmiot należący do sektora publicznego, w formularzu dodawania nowej skrzynki 

PEPPOL pojawi się dodatkowa sekcja: Dane jednostki nadrzędnej. 

 W tej sekcji należy uzupełnić dane jednostki nadrzędnej w stosunku do Twojej 

jednostki (jeśli taka istnieje), której numer NIP służy kontu podmiotu jako identyfikator 

podatkowy do VAT. Jeżeli uzupełnisz dane w tej sekcji, to będą one wykorzystywane podczas 

generowania nowych dokumentów zastępując dane z sekcji "Dane używane w 

dokumentach". W przypadku zmian lub pomyłki możliwa jest ponowna edycja tych danych. 
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7.4 Skrzynki PEPPOL 
 

 Z poziomu listy „Skrzynki PEPPOL” znajdującej się w Panelu „Zarządzanie kontem 

podmiotu” Super Użytkownik może zarządzać tym, które skrzynki są obecnie utworzone w 

systemie.(1) Po kliknięciu w przycisk DANE SKRZYNKI i następnie EDYTUJ ma możliwość ich 

pełnej edycji, a także wyrejestrowania. (2)  

 

(1) 

 

 

(2) 
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7.5 Zmiana skrzynki 
 

 Użytkownik może zmieniać skrzynki, na których obecnie się znajduje za pomocą 

przycisku znajdującego się w prawej górnej części panelu głównego.  

 

Rozwijane menu pojawi się po najechaniu kursorem oraz naciśnięciu elementu 

zawierającego informacje o zalogowanym użytkowniku oraz numerze skrzynki. Z poziomu 

tego menu, użytkownik jest w stanie odczytać informacje dotyczące skrzynki, na której 

obecnie się znajduje, a także przejść do profilu użytkownika, który jest na dany moment 

zalogowany.  

 

 

 By zmienić skrzynkę należy kliknąć w przycisk ZMIEŃ SKRZYNKĘ, a następnie kliknąć w 

przycisk PRZEŁĄCZ NA TĘ SKRZYNKĘ. 
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7.6 Dane konta podmiotu 
 

 W sekcji „Dane konta podmiotu” znajdującego się w „Zarządzanie kontem podmiotu” 

użytkownik ma możliwość podejrzenia podstawowych informacji o podmiocie oraz ich edycję. Z 

poziomu Danych konta podmiotu jest również możliwość przeniesienia konta do innego brokera PEF 

(rozdział 10). 

 

 

 

 Podczas edytowania konta podmiotu dostępna jest możliwość dodania podmiotu do Książki 

adresowej PEF zaznaczając checkbox widoczny na poniższym zrzucie ekranu. 
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 W trakcie Edycji danych podmiotu można również zmienić dane konta jak również uzupełnić 

konto o wcześniej nie podane dane jak na przykład numer REGON. 

 

 

 

Dla faktora dodatkowo jest możliwość uzupełnienia konta danymi z bazy REGON. W tym celu należy 

kliknąć w przycisk „UZUPEŁNIJ DANYMI Z BAZY REGON” a następnie wyszukać podmiot podając 

numer NIP bądź REGON. 
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8. Książka adresowa PEF 
 

 Panel „Książka adresowa PEF” znajdujący się w panelu głównym służy użytkownikowi 

do zarządzania listą kontrahentów. Użytkownik ma możliwość dodawania nowych 

kontrahentów, edytowania istniejących, ich usuwania bądź wyszukania za pomocą 

wyszukiwarki adresów PEF.  

 

8.1 Dodaj kontrahenta  
 

 By dodać nowego kontrahenta, należy nacisnąć na kafelek „Książka adresowa PEF” w 

panelu głównym, a następnie „Dodaj kontrahenta”. 

 

 Po wybraniu wspomnianej akcji system przeniesie użytkownika do formularza 

dodawania nowego kontrahenta. By dodawanie zakończyło się pomyślnie, użytkownik jest 

zmuszony do wypełnienia czterech pól wymaganych znajdujących się w sekcji Informacje 

podstawowe. Należy podać Nazwę kontrahenta, typ numeru PEPPOL oraz Numer PEPPOL 

oraz Kraj.  
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 Po wypełnieniu pól wymaganych oraz kliknięciu w przycisk ZAPISZ pojawia się 

komunikat informujący o pomyślnym dodaniu kontrahenta do listy kontrahentów. 

Użytkownik po zamknięciu komunikatu znajdzie się w danych nowododanego kontrahenta 

znajdującego się na liście dokumentów.  

 

8.2 Lista kontrahentów 
 

By sprawdzić listę dostępnych w systemie kontrahentów należy nacisnąć w kafelek 

„Moi Kontrahenci”. 

 

 

 

 Po wykonaniu wspomnianej akcji system przenosi użytkownika do listy 

kontrahentów. Z tego poziomu, możliwe jest wyszukiwanie danego kontrahenta po nazwie 

oraz nipie.  

 

 

 

 Po wybraniu danego kontrahenta oraz naciśnięciu w przycisk DANE KONTRAHENTA 

ma możliwość podglądu, edycji oraz ewentualnego usunięcia kontrahenta. 
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8.3 Wyszukiwarka adresów PEF 
 

W celu wyszukania i dodania kontrahenta do “Moi kontrahenci” Należy przejść do 

Wyszukiwarki adresów PEF i podać nazwe kontrahenta, miejscowość, opis, NIP, REGON lub 

numer PEPPOL a następnie kliknąć przycisk szukaj. 

 

Klikając przy odpowiednim kontrahencie przycisk DANE KONTRAHENTA można wyświetlić więcej 

informacji o danym kontrahencie oraz dodać go do własnej listy kontrahentów za pomocą przycisku 

DODAJ DO MOICH KONTRAHENTÓW. 
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9. Raporty 
9.1. Raporty użytkownika 
 

 Za pomocą raportów użytkownik może generować zestawienia dla operacji na 

dokumentach, dla których będzie miał nadane uprawnienia do wglądu (np. do określonych 

skrzynek PEPPOL). Raporty będą generowane w postaci arkusza kalkulacyjnego zapisanego w 

otwartym formacie Office Open XML (xlsx) oraz csv.   

 By dodać raport należy kliknąć w kafelek „Raporty” znajdujący się w panelu głównym 

systemu PEF. 

 

 A następnie w „Zestawienie operacji na dokumentach”.  

 

 

 

Po wykonaniu wspomnianej akcji, na ekranie pojawi się pole zawierające parametry 

zestawienia operacji na dokumentach. Pozostawienie ich w formie domyślnej spowoduje, że 
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raport wygeneruje się ze wszystkich dostępnych użytkownikowi dokumentów. Wypełniając 

poszczególne pola użytkownik zawęzi wyniki wyszukiwania.  

 

 Po uzupełnieniu pożądanych pól np. typ dokumentu oraz jego numer 

umowy/kontraktu lub pozostawieniu ich w formie domyślnej należy kliknąć w przycisk 

GENERUJ RAPORT. 

 Na tym etapie użytkownik ma możliwość pobrania utworzonych raportów w 

formatach XLS oraz CSV, podglądu znalezionych dokumentów zawartych w raporcie, a także 

powrót do określania parametrów poprzez kliknięcie w przycisk ZMIEŃ  
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10. Migracja konta podmiotu 
10.1 Migracja konta Użytkownika Zarządzającego kontem podmiotu 
 

 By wykonać migrację konta podmiotu należy z poziomu panelu głównego wejść w 

kafelek „Zarządzanie kontem podmiotu”, a następnie w „Dane konta podmiotu”. W górnej 

części pola znajduje się przycisk PRZENIEŚ DO INNEGO BROKERA.  

 

 

 

Zanim użytkownik rozpocznie proces migracji, warto by zapoznał się z informacjami 

dostępnymi w poprzedzającym ją komunikacie: 

 Aplikacja do przesyłania dokumentów u innego brokera różni się od tej, z której 
korzystasz teraz. Może okazać się, że osoby z niej korzystające w ramach Twojego 
konta podmiotu będą wymagały dodatkowego szkolenia. 

 Sam proces migracji może trwać nawet 24 godziny. W tym czasie nie będziesz mieć 
możliwości korzystania z elektronicznej formy wymiany dokumentów za 
pośrednictwem platformy PEF. 

 Dokumenty odebrane, wysłane, użytkownicy oraz skrzynki zostaną przeniesione do 
drugiego brokera. 

 Wersje robocze dokumentów, kontrahenci oraz etykiety służące do oznaczania 
dokumentów zostaną usunięte. 

 Interfejs i wydruki, z których korzystasz u obecnego brokera mogą różnić się u 
brokera, do którego zamierzasz przenieść podmiot. 
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 Jeżeli okaże się, że aplikacja udostępniona przez brokera, do którego przenosisz 
podmiot, nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz ponownie przenieść konto do 
obecnego brokera. Operacja ta będzie możliwa dopiero po 30 dniach od zakończenia 
migracji. 

 

By kontynuować proces, należy zatwierdzić wyskakujące komunikaty informujące o 

możliwych konsekwencjach idących za migracją konta podmiotu.  

 

Po wykonaniu wcześniejszych akcji, na adres mailowy zgłaszającego migrację konta 

podmiotu zostanie wysłany mail weryfikujący i potwierdzający wykonanie migracji konta 

podmiotu.  
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UWAGA! Po kliknięciu w link przekazany drogą mailową, użytkownik straci dostęp do 

Platformy PEF u obecnego brokera!  

 

 

10.2 Migracja konta podmiotu Zarządcy PEF 
 

 By przeprowadzić migrację konta podmiotu będąc zalogowanym jako Zarządca PEF 

należy skontaktować się z Service Desk i zlecić migrację określonego konta bądź kont 

podmiotów.   


