
Wersja 1.3 z 22.03.2016

Specyfikacja techniczna marki PrzyjaznaFaktura
(wersja rozszerzona z wysyłką danych do chmury)

Wstęp
Niniejsza specyfikacja ma na celu przedstawienie procesu integracji marki PrzyjaznaFaktura w Twoim 
oprogramowaniu. Specyfikacja jest przeznaczona zarówno dla Producenta oprogramowania jak i dla 
Fakturującego jeśli samodzielnie dokonuje procesu integracji. Mamy nadzieję iż spełni ona Twoje 
oczekiwania oraz przeprowadzi Cię przez ten proces szybko i płynnie.

Zanim rozpoczniesz proces integracji proszę upewnij się, że przesłaliśmy Tobie login i hasło Fakturującego. 
Login (identyfikator) Fakturującego i hasło będą niezbędne aby wysłać zaszyfrowane dane na serwer 
PrzyjaznejFaktury. Fakturujący umieszcza markę PrzyjaznaFaktura na swoich fakturach. Producent 
Oprogramowania przydziela Fakturującym loginy i hasła z puli loginów przekazanej mu przez Licencjodawcę. 
Jeśli jesteś Producentem upewnij się, że masz wystarczającą pulę loginów na początek lub że masz dostęp do 
pobierania ze swojego konta nowych loginów oraz loginów do kont testowych.

Generowanie kodu
Specyfikacja kodu dwuwymiarowego QR opiera się na zaleceniu Związku Banków Polskich.
Aby poprawnie wygenerować kod powinieneś dysponować biblioteką do generowania kodów 2D QR o 
gęstości 250 pixeli i korekcji błędów L.

Typ dwuwymiarowego kodu QR

Rozmiar (gęstość) 250 pixeli

Korekcja błędów L

Kodowanie znaków UTF-8

Maksymalna liczba znaków w kodzie 160

Minimalne wymiary kodu bez ramki przy wydruku na papierze 18 x 18 mm

Dopuszczalne znaki wewnątrz kodu abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ0123456789,./\-
#&*\/¹æê³ñóœŸ¿¥ÆÊ£ÑŹÓŒąćęłńóśźżĄĆĘŁŃŚŻ¯_<!

 
Rozpoczynamy od konstrukcji napisu (ciągu znaków), który mamy zamiar umieścić w kodzie. Pola w tym 
ciągu są oddzielone znakiem |. 

Pola w ciągu znaków:
• NIP: 10 cyfr, NIP Fakturującego czyli 10 cyfr bez kresek w środku NIPu.

◦ np. „1234567890” (to nie jest poprawny NIP ale pokazujemy go w ten sposób aby mieć sto procent 
pewności co wpisywać w to pole)

• Kod kraju: 2 znaki, 
◦ w tym polu zawsze wpisujemy „PL” wielkimi literami

• Numer rachunku: 26 cyfr, Numer konta bankowego Fakturującego w standardzie IBAN
◦ np. „12345678901234567890123456” (to nie jest poprawny numer konta bankowego ale 

pokazujemy go w ten sposób aby mieć sto procent pewności co wpisywać w to pole)
• Kwota w groszach poprzedzona zawsze zerami wiodącymi: 6 cyfr. Jeśli kwota wymaga więcej cyfr niż 

sześć wtedy pole jest dłuższe a o tyle samo znaków zmniejsza się dopuszczalna długość pola Rezerwa3 
(opisanego poniżej)
◦ np. „010234” to kwota 102,34 zł

http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_elektroczniczna/rada_bankowosc_elektr/zadania/2013.12.03_-_Rekomendacja_-_Standard_2D.pdf
http://pl.qr-code-generator.com/


• Nazwa Fakturującego: 20 znaków – najlepiej zrobisz stosując nazwę skróconą
◦ np. „Przykładowa Firma”

• Tytuł płatności: 32 znaki. W tym polu warto podać numer zamówienia, faktury lub faktury pro-forma. 
To znacznie ułatwi identyfikację płatności.
◦ np. „Zapłata za fakturę 1234/2016”

• Rezerwa1: maksymalnie 20 cyfr (składa się wyłącznie z cyfr). Identyfikator ten jest generowany przy 
wystawianiu faktury (dokumentu) i powinien zapewniać jego globalną unikalność. Powinien w tym celu
wykorzystywać maksymalną przestrzeń (20 cyfr) i mieć charakter losowy w stopniu zapewniającym 
powtarzalność bliską zeru (prawdopodobieństwo pomijalne).

• Rezerwa2: 12 cyfr przewidzianych na kod dla systemu Invobill – zalecamy stosować to pole tylko w 
tym celu, jeśli nie ma kodu Invobill pole pozostawiamy puste

• Rezerwa3: maksymalnie 24 znaki jednak to pole może zostać skrócone w przypadku większych kwot 
powyżej 9.999,99 zł, przewidujemy, że nawet o 4 znaki czyli do maksymalnej wartości na fakturze 
99.999.999,99 zł. Pole składa się z:
◦ 2 znaki – sygnatura PrzyjaznejFaktury - zawsze PF.
◦ 1 znak – znacznik funkcjonalności zaimplementowanych danym kodem - „1” (jeden) – wersja 

rozszerzona
◦ 16 znakowy losowy klucz szyfrujący wygenerowany ze znaków:

▪ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789,./\-
@#&*\/¹æê³ñóœŸ¿¥ÆÊ£ÑŹÓŒąćęłńóśźżĄĆĘŁŃŚŻ¯_

▪ zastosuj dobry generator losowych kluczy szyfrujących
◦ od 1 do 5 znaków – rezerwa – od 1 do 5 spacji lub niewypełnione

▪ ta część może być mniejsza (1 znak) lub większa (do 5 znaków) w zależności od długości pola 
kwota (opisanego wyżej) 

• łączna długość tekstu zawartego w kodzie nie może przekraczać 160 znaków.
Na etapie rozszerzonym klucz szyfrujący jest wykorzystywany do szyfrowania plików wysyłanych na serwer 
ale może także służyć jako dodatkowy identyfikator faktury. Warto stosować przy jego generowaniu dobrej 
jakości generator losowy. Pamiętaj przy tym o ograniczonym zestawie możliwych do wygenerowania znaków.

Przykład poprawnego ciągu znaków do przekształcenia w kod QR (łącznie 147 znaków). Pola są wypełnione 
wartościami przykładowymi a niekoniecznie spełniającymi wymagania dla tych wartości np. NIP, numer konta, 
klucz itd.:
1234567890|PL|12345678901234567890123456|010234|Przykładowa firma|Zapłata za 
fakturę 1234/2016|0123456789123456789|123456789012|PF1abcdefghijklmnop

Kod 2D, który zostanie wygenerowany na tej podstawie to:



Kod ten należy umieścić wewnątrz znaku PrzyjaznaFaktura w taki sposób:

Zauważ, że marka PrzyjaznaFaktura różni się od wersji podstawowej przyciskiem u góry z prawej strony. 
Stanowi on dla użytkownika łatwe wizualne rozróżnienie wersji rozszerzonej z dodatkowymi funkcjami od 
wersji podstawowej.

Niedopuszczalne są zniekształcenia kodu a także samego znaku. Przykłady pokazane na wersji podstawowej, 
ale w identyczny sposób dotyczą wersji rozszerzonej:



Aby poprawnie umieścić kod PrzyjaznejFaktury przydadzą się Tobie cztery pliki:
• góra (517 x 70 pixeli)

• lewa (108 x 298 pixeli)

• prawa (111 x 298 pixeli)

• dół (517 x 174 pixeli)

Wszystkie pomocne pliki znajdziesz na stronie PrzyjaznaFaktura.pl/  integracja  /.

Pliki PNG posiadają wyłącznie kolor pomarańczowy a białe przestrzenie są przezroczyste. Zalecamy 
umieszczenie całego znaku na białym tle. W środek wstawiasz kod QR o wymiarach 298 x 298 pixeli. Cały znak 
ma 517 x 542 pixeli.

Poprawnie wygenerowany kod wraz ze znakiem umieszczasz w dowolnym miejscu na fakturze. Dość ważne jest
aby nie był on ciasno otoczony przez inne „ciężkie” elementy faktury np. ciemne pola, inne grafiki, logo. Z 
punktu widzenia wygody odbiorcy najlepszym miejscem wydaje się być prawy dolny narożnik.

Po umieszczeniu kilku kodów na przykładowych fakturach koniecznie sprawdź prawidłowość wpisanych 
wartości za pomocą skanera kodów QR w Twojej komórce lub jednej z aplikacji bankowych umieszczonych na 
stronie PrzyjaznaFaktura.pl. Ta prosta operacja uchroni Ciebie przed  konsekwencjami błędów i koniecznych 
poprawek.

Życzymy Tobie dużo satysfakcji z dobrze wykonanej pracy a Twoim Fakturującym i ich odbiorcom korzyści
z wykorzystania marki PrzyjaznaFaktura w praktyce.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania lub propozycje jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Varico: w biznesie warto na nas liczyć
ul. Rakoniewicka 20
60-111 Poznań
Telefon: 61 86 74 288 (pon-pt 8-16)
eMail: specyfikacja@PrzyjaznaFaktura.pl

http://PrzyjaznaFaktura.pl/
http://PrzyjaznaFaktura.pl/integracja/
http://PrzyjaznaFaktura.pl/integracja/
http://PrzyjaznaFaktura.pl/integracja/
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