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CASE STUDY2

ATH W BIELSKU-BIAŁEJ
 
Akademia Techniczno-Humanistyczna jest 
publiczną, wielokierunkową uczelnią wyższą 
z  siedzibą w Bielsku-Białej. ATH swoją działalność 
rozpoczęła 1 października 2001 roku na 
fundamentach filii Politechniki Łódzkiej istniejącej 
w  Bielsku-Białej od 1969 roku. Od tego czasu 
uczelnia sukcesywnie się rozwija, zwiększając liczbę 
kierunków studiów oraz kształconych na nich 
studentów.

Po pierwszej dekadzie istnienia Akademia 
Techniczno-Humanistyczna podjęła decyzję 
o wymianie systemu kadrowo-płacowego. 
Dotychczasowy nie spełniał oczekiwań władz 
uczelni oraz pracowników i – zamiast ułatwiać 
obsługę – przysparzał dodatkowej pracy. W sierpniu 
2011 roku po wygranym przetargu – jako dostawca 
została wybrana firma Comarch z obszarem 
kadrowo-płacowym oferowanego przez nią systemu 
Comarch ERP Egeria.

Wymagania Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w zakresie procesów kadrowo-płacowych okazały 
się (z drobnymi różnicami) charakterystyczne dla 
potrzeb uczelni wyższych.

System Comarch ERP Egeria, jako zaawansowane 
narzędzie wspierające zarządzanie, pozwolił na 
sprawną realizację wymagań uczelni. Między 
innymi na efektywną obsługę staży absolwenckich 
oraz wolontariatów, zatrudnienia nauczycieli  

 
 
akademickich oraz pracowników nie będących 
nauczycielami, ewidencję definiowalnych typów 
umów, wymiarów, stanowisk oraz funkcji.

Poza typowymi danymi dotyczącymi kwalifikacji 
oraz wykształcenia pracowników, system wspiera 
m.in. obsługę administracyjnego aspektu przebiegu 
ich kariery naukowej.

System Comarch ERP Egeria zapewnił Akademii 
Techniczno-Humanistycznej obsługę płac 
i  rozliczeń podatkowych pracowników włącznie 
z obsługą obcokrajowców – ze względu na położenie 
geograficzne uczelni – pochodzących z Czech 
i Słowacji. W ramach projektu wdrożeniowego 
przeprowadzono integrację z systemem Płatnik 
ZUS, systemem RCP oraz wykorzystywanym na 
uczelni systemem finansowo-księgowym.

Dla pracowników administracji użytecznym 
okazał się fakt, że moduły kadrowo-płacowe 
(podobnie jak pozostałe w systemie Comarch 
ERP Egeria) są standardowo wyposażone w  liczne 
raporty predefiniowane, definiowalne oraz 
szablony wydruków zgodne z obowiązującymi 
wymaganiami urzędów i instytucji. Ponadto 
w  ramach implementacji systemu przygotowano 
i skonfigurowano liczne raporty dedykowane, w tym 
raporty w formie tabel przestawnych, zapewniając 
użytkownikom systemu dostęp do aktualnych oraz 
adekwatnych do ich potrzeb informacji.
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