
Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach 
publicznych. 

Analiza możliwości technicznych i kwestie 
praktyczne.
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Regulacje prawne



2
Faktura elektroniczna w polskich uregulowaniach prawnych.

Przepisy obowiązujące w polskim systemie prawnym, regulujące stosowanie faktur elektronicznych:

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

• Artykuł 2 punkt 32 – definicja faktury elektroniczne,

• Artykuł 106g ust. 3 – przesyłanie faktur elektronicznych,

• Artykuł 106m - obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury 

elektronicznej,

• Artykuł 106n – akceptacja faktur elektronicznych,

• Artykuł 112-112a – przechowywanie dokumentów.



3 Faktura elektroniczna w unijnych uregulowaniach prawnych.

 94/820/UE Zalecenie Komisji z dnia 19 października 1994 r. Dotyczące prawnych aspektów elektronicznej 
wymiany danych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. W sprawie 
fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. 

 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1870 z dnia 16 października 2017 r. W sprawie publikacji odniesienia 
do europejskiej normy dotyczącej fakturowania elektronicznego oraz wykazu jej składni zgodnie z dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE.

 Norma europejska EN 16931-1: 2017.

 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych, koncesjach 
na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Zasady działania platformy PEFexpert



5 Czym jest PEF?

Platforma PEF służy do przesyłania dokumentów elektronicznych w ramach zamówień publicznych.

W platformie PEF dokumenty nie są przesyłane w postaci pliku PDF, a jedynie jako pliki

ustrukturyzowane. Dokument w takiej ustrukturyzowanej postaci może być dalej automatycznie

przetwarzany przez inne wewnętrzne systemy informatyczne. Platforma PEF pozwala na

przeprowadzenie zamówienia publicznego w pełnym zakresie elektronicznie przez obie strony

biorące w nim udział: Wykonawcę i Zamawiającego.



6 Architektura systemu



7

30 państw objętych regulacjami wynikającymi z Dyrektywy

13 państw - przyjęło, opublikowało i stosuje przepisy ustawowe

Faktura elektroniczna a PDF

Faktura elektroniczna PDF
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Role użytkowników w platformie PEFexpert



10 W systemie dostępne są następujące „role”: 

 Super Użytkownik - osoba posiadająca to konto będzie posiadała uprawnienia

administratora danego Podmiotu.

 Użytkownik - osoba posiadająca to konto, będzie mogła przeprowadzać

wszystkie operacje z wyjątkiem czynności administracyjnych.

 Użytkownik API - osoba posiadająca dostęp tylko do węzła API, bez dostępu do

aplikacji.



11 SUPER Użytkownik

Konto użytkownika rejestrującego podmiot ma przypisaną rolę „Super Użytkownika”. 

„Rola” ta posiada uprawnienia do zarządzania użytkownikami w ramach konta 

podmiotu: 

 Tworzy konta dla innych użytkowników,

 Administruje profilem instytucji,

 Ma podgląd do wszystkich dokumentów,

 Może dokonać migracji do platformy drugiego brokera,

 Po zalogowaniu do systemu ma w menu dostępną pozycję Zarządzanie 

użytkownikami,

 Wyciąga raporty,

 Otrzymuje wiadomości związane z administrowaniem profilem.
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Zwykły „Użytkownik”

 Ma możliwość tworzenia, odbierania dokumentów,

 Widzi tylko swoje dokumenty,

 Ma własny login i hasło,

 Posiada dostęp do swojej książki adresowej.

„Użytkownik API”

 Uprawnienia administratora

Użytkownik i Użytkownik API
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Każdy użytkownik, mający konto na Platformie PEF, może zdecydować wg własnego uznania,

jak często chciałby otrzymywać powiadomienia e-mail o tym, że:

 Na Platformie pojawił się nowy dokument,

 Odbiorca odebrał dokument, który wysłał Użytkownik,
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Rodzaje dokumentów wymienianych 
w ramach PEF



17



18 Rodzaje dokumentów w ramach PEF. 
Tworzenie nowego dokumentu

 Zamówienie,

 FAKTURA – to dostawca decyduje w jakiej formie wyśle fakturę, a odbiorca 

musi się dostosować.

 Faktura korekta,

 Awizo,

 Potwierdzenie odbioru,

 Nota księgowa.
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Funkcje dostępne w platformie PEFexpert



Wyszukiwanie i filtrowanie

Wyszukiwanie i filtrowanie



25 Wizualizacja dokumentów
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27 Wsparcie kontroli biznesowej 

Na dokumencie odebranym Użytkownik może zobaczyć wynik kontroli biznesowej. Jest to raport 

prezentujący informacje o istnieniu bądź braku dokumentów powiązanych dla odebranego dokumentu. 

Platforma prezentuje informacje o tym, czy na dokumencie uzupełniono numery dokumentów powiązanych 

oraz czy dokumenty o podanych numerach były przesyłane przez Platformę. Prezentuje również alerty i 

ostrzeżenia o sytuacjach wyjątkowych w tym zakresie.  

Użytkownik może zobaczyć listę dokumentów powiązanych i przejść do podglądu szczegółów dokumentu. 

Super Użytkownik ma możliwość pozyskania interesujących ich raportów. Raporty wyświetlane przez 

Platformę PEF – prezentują dane z chwili wygenerowania raportu. 
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29 Dokumenty powiązane
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34 Status doręczenia dokumentu



35 Dodatkowe funkcje

 Migracja – raz na 30 dni,

 Zmiana danych,

 Usuwanie użytkownika,

 Usuwanie konta,*

 Przesyłanie załączników,

 Baza adresów.

*konto, na którym nie ma aktywności (logowania) w ciągu 12 mcy zostanie najpierw zawieszone, a

następnie po kolejnych 3 zamknięte. Wcześniej „Super Użytkownik” zostanie wiadomość e-mail

informującą o braku aktywności i konsekwencjach z niej wynikających.



36 Korzyści z wdrożenia Platformy PEF

 Oszczędności finansowe oraz wzrost efektywności procesów gospodarczych w sferze

publicznej oraz u dostawców,

 Integralność, kontrola,

 Poprawa jakości i bezpieczeństwa danych finansowych podmiotów publicznych i prywatnych,

 Zwiększenie udziału polskich firm w zamówieniach publicznych innych państw UE,

 Troska o środowisko naturalne – poprzez dążenie do redukcji ilości wykorzystywanego

papieru.



E-FAKTURY SPECJALIZOWANE
Rozbudowa platformy elektronicznego fakturowania



PROJEKT 

Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi faktur 
specjalizowanych np. faktur za dostawę:
- energii elektrycznej,
- paliw gazowych, 
- usług wodociągowych, ciepłowniczych,
- usług telekomunikacyjnych, 
- faktur w procesie faktoringu.
dzięki wykorzystaniu ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych pozwalających na ich przesłanie poprzez sieć Internet, 
a następnie na automatyczne przetwarzanie danych z faktury. 



EFEKT 

Efektem działań projektowych będzie 
stworzenie e-usługi przesyłania faktur specjalizowanych, która 
zostanie udostępniona na Platformie Elektronicznego 
Fakturowania (PEF – efaktura.gov.pl).
Dodatkowo udostępniona zostanie możliwość przesyłania noty 
korygującej oraz odpowiedzi na fakturę.

Usługa będzie świadczona poprzez:
- aplikację webową,
- interfejs API.



ODBIORCY 

Kto może być zainteresowany tym rozwiązaniem?
Wszyscy, którzy chcą obniżyć koszty działalności!

Budowana e-usługa typu A2B jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy 
realizują dostawy w ramach zamówień publicznych oraz ich odbiorców publicznych, 
między innymi w obszarach:
- dostaw energii elektrycznej,
- dostaw paliw gazowych,
- dostaw wody i odbiór ścieków,
- usług telekomunikacyjnych,
- specjalizowanych usług finansowych (np. faktoring).



DODATKOWE PRODUKTY PROJEKTU 

Książka Adresowa PEF

Powstanie dodatkowa funkcjonalność PEF, którą będzie: 
- wykorzystywać dane zawarte w bazach i rejestrach, m.in. 
REGON, CEIDG oraz KRS, KAP - w przypadku uruchomienia 
Katalogu Podmiotów Publicznych. 



TERMINY PRAC

Badania 
użyteczności 
z makietami 
i prototypami 
interfejsów 
dla usługi.

X 2020 r. I 2021 r. VI 2021 r. IX-X 2021 r. II 2022 r. 

Opracowanie 
specyfikacji 
dokumentów dla 
usługi faktur 
specjalizowanych

 Wersja testowa 
usługi faktur 
specjalizowanych

 Uruchomienie 
wyszukiwarka na 
Portalu PEF

 Audyt użyteczności 
i dostępności 
nowej usługi

 Audyt 
bezpieczeństwa 
nowej usługi

Uruchomienie 
wersja produkcyjnej 
usługi faktur 
specjalizowanych
na PEF. 

Uruchomienie 
Książki Adresowej

IV 2021 r. 



Zapraszamy do kontaktu

info@pefexpert.pl

elektronizacja@ilim.poznan.pl

mailto:elektronizacja@ilim.poznan.pl
mailto:elektronizacja@ilim.poznan.pl


Dziękujemy
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