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Zarządzanie własną firmą, często w pojedynkę, nie należy do łatwych 
zadań. To duże wyzwanie, zwłaszcza dla osób, które po latach na etacie 
postanowiły być sobie samym: sterem, marynarzem i śrubokrętem. ;) 
 
Oprócz takich zadań jak promocja firmy czy pozyskiwanie pierwszych 
klientów do zadań przedsiębiorcy należy także często samodzielne 
prowadzenie rejestru sprzedaży. I tu często pojawia się pytanie, jaki 
program do faktur wybrać? W tym proTIPie, przedstawię Ci kilka opcji 
zarówno darmowych, jak i płatnych programów do wystawiania faktur. 
A także podam kilka wskazówek na co warto zwrócić uwagę przy wyborze 
takiego programu.  

 

A zatem na co zwrócić uwagę przy wyborze takiego programu? 
 

1. Dopasuj program do swoich potrzeb oraz ilości wystawianych 
dokumentów w miesiącu. Jeśli Twoja sprzedaż ogranicza się do 10 FV 
w miesiącu, może warto pomyśleć o darmowym lub mniejszym 
abonamencie, który pozytywnie wpłynie na ściśle zaplanowany 
budżet.  
 

2. Przy wyborze programu, zwróć uwagę na to jakie funkcje posiada. 
Dzisiaj organizacja i możliwość przesłania plików tak jak np.  JPK  
to podstawa. Łatwe nadanie kodów GTU to kolejny punkt na liście 
wymagań. Możliwość łatwej przesyłki plików do biura 
rachunkowego to również kolejny warunek, który program 
powinien spełnić.  
 

3. Nie szukaj programów, które są zawiłe i wymagają skomplikowanych 
kroków przy wystawieniu nawet zwykłej faktury. Im program będzie 
prostszy i intuicyjny tym lepiej. Przyjazny interfejs to MUST HAVE!  
 

4. Pamiętaj, żeby program lub aplikacja, którą wybierzesz miał 
możliwość tworzenia archiwum. Dlaczego? Po pierwsze, takie 
archiwum uchroni nas przed utratą danych. Po drugie ułatwi Ci  
to przekazanie pałeczki osobie, której w kolejnym etapie rozwoju firmy 
przekażesz obowiązek wystawiania dokumentów sprzedażowych.  
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Takie programy jak Faktura Small Business, Fakturownia.pl oraz Symfonia 
przetestowałam i według mojej opinii każdy z nich warto dopasować  
pod rodzaj prowadzonego biznesu.  
 
Z poniższych opisów dowiesz się, dlaczego… 
 

1. Fakturownia.pl – to program, który jest dostępny zarówno w wersji 
darmowej (do trzech faktur w miesiącu), a także możliwość 
dopasowania abonamentu do własnych potrzeb. Tutaj kwota wacha 
się od 6,40 zł netto do 45,60 zł netto miesięcznie.  Ogromną zaletą tego 
programu jest nie tylko łatwe i intuicyjne wystawienie dokumentów, 
ale także szybkie udostępnianie dokumentów i potrzebnych do 
rozliczeń raportów. Ważna uwaga! Wersja darmowa nie posiada 
możliwości generowania plików JPK. 
 

2. Small Business - to było dla mnie duże odkrycie. Ci co zmagają się na 
co dzień z wystawianiem dokumentów zrozumieją. Program Faktura 
Small Business jest bardzo intuicyjny. Posiada wiele użytecznych 
funkcji, np.: tworzenie baz klientów oraz szybka edycja danych, 
zaciąganie danych z GUS, tworzenia archiwum, a także generowanie 
plików JPK.  Dużym udogodnieniem jest także możliwość 
generowania potrzebnych raportów i zestawień do plików pdf oraz xls. 
Subskrypcja tego programu nie wpłynie znacząco na portfel. Roczny 
abonament wynosi ok. 120 zł netto.  
 

3. Symfonia - ten program mogę polecić zwłaszcza tym 
przedsiębiorcom, którzy swój biznes opierają na sprzedaży 
magazynowej. Program oprócz standardowych funkcji, posiada 
możliwość także prowadzenia dokumentów WZ, KP, co znacznie 
ułatwia kontrolę nad sprzedawanym towarem.  
 

4. wFirma - z tego programu co prawda nie miałam okazji korzystać, 
jednak jest on wymieniany najczęściej na różnego rodzaju portalach 
związanych z prowadzeniem własnej firmy. Przede wszystkim warto 
wspomnieć, że wFirma to aplikacja, dostępna do zainstalowania na 
różnego rodzaju urządzeniach. Co więcej jest on przeznaczony nie 
tylko do wystawiania faktur, ale jego zasoby służą także jako system 
CRM. Dzięki temu jest to ogromne ułatwienie przy zarządzaniu pracą, 
a także automatyzacją. Z pozycji programu istnieje również możliwość 
wysyłania deklaracji do Urzędów. 

 
5. Faktura XL- to kolejna propozycja, na którą warto zwrócić uwagę. 

Według portalu benchmark.pl to jest bardzo atrakcyjny program, nie 
tylko do wystawiania faktur, ale także do zarządzania magazynem w 
firmie. Stanowi także propozycje dla księgowych. To też duża 
konkurencja cenowa dla pozostałych propozycji. Tutaj również można 
na samym początku skorzystać z wariantu darmowego. 
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Jeśli jednak zależy Ci na szerszym pakiecie, za najwyższy pakiet 
zapłacisz 18zł netto.  
 
 

Przed decyzją przeczytaj opinie o każdym z programów i rozważ, które 
opcje będą przydatne dla Twojego biznesu. Przy wyborze programu  
do faktur świetnie sprawdza się zasada, że nie warto porywać się z motyką 
na słońce. Coś o tym wiem, pracując na początku swojej ścieżki zawodowej 
na programach, których totalnie nie rozumiałam, a wystawienie  
np. korekty powodowało ogromną ilość poprawek. Także z programem  
do faktur, jest trochę jak z zakupem np. sprzętu kuchennego. Dobra opinia 
innego użytkownika i dobranie pasujących parametrów sprawi,  
że zaoszczędzimy mnóstwo czasu, a tworzenie obiegu dokumentów w 
firmie stanie się prawdziwą przyjemnością.  

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy przy wyborze 
programu do faktur, jestem do Twojej dyspozycji :) 
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