
Comarch dla Edukacji
Specjalna oferta dla szkół, uczelni oraz instytucji  
prowadzących usługi szkoleniowe
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Comarch specjalizuje się w systemach obsługi klientów, 
systemach zarządzania przedsiębiorstwem ERP, bezpie-
czeństwie informatycznym, systemach CRM i wsparcia 
sprzedaży, komunikacji elektronicznej  oraz business 
intelligence. Oferuje również usługi outsourcingu infor-
matycznego i  konsultingu.  Firma stworzyła całą gamę 
gotowych produktów, wychodząc zaś naprzeciw oczeki-
waniom  klientów, tworzy zaawansowane systemy IT na 
specjalne zamówienia. Firma od momentu założenia, 
rozrasta się w  ponadnarodową sieć spółek zależnych  
i partnerów na całym świecie, zatrudniając blisko 7000 
 najwyższej klasy specjalistów.

Comarch – sukces poparty 
doświadczeniem

 

Jako firma z dużym 
potencjałem, Comarch 
stawia na:

� Rozwój własnych produktów.

� Duże inwestycje w badania i rozwój.

� Zatrudnianie pracowników  
o najwyższych kwalifikacjach.

� Forsowanie rozwoju sprzedaży 
międzynarodowej.

� Dbanie o jakość produktów  
i satysfakcję klientów.
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1991
 

Początek 
Comarch

1993
 

Rok powstania

>500 mln USD 
 

Kapitalizacja Comarch 
na Giełdzie Papierów 

Wartościowych 

Wartość Dodana 
 

Comarch jest producentem systemów 
informatycznych i sprzedaje własne 

oprogramowanie wraz z wdrożeniem oraz 
zarządzaniem usługami

93%
 

przychodów stanowi 
sprzedaż własnych 
produktów i usług 

Siedziba 
główna 

 
Kraków, Polska

7000
 

Pracowników

1999
 

Debiut na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 

w Warszawie
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Oferta edukacyjna   
– Comarch dla edukacji 

Wierzymy, że każda nowocześnie zarządzana szkoła 
pragnie zaoferować swoim uczniom wysoki standard na-
uczania, wyposażając ich przy tym w umiejętności i kom-
petencje przydatne na rynku pracy. Nowoczesne syste-
my Comarch ERP to znakomite, innowacyjne narzędzia 
pracy, cieszące się stale rosnącą popularnością wśród 
przedsiębiorców. 

COMARCH SA od lat aktywnie współpracuje ze szkoła-
mi, uczelniami wyższymi oraz pozostałymi placówkami 
edukacyjnymi. Jednym z obszarów tej współpracy jest 
uatrakcyjnianie i wzbogacanie prowadzonych przez nie 
zajęć, poprzez zapewnienie im zaplecza technicznego 
oraz stworzenie specjalnej Oferty Edukacyjnej.

Naszą ofertę kierujemy do szkół, uczelni oraz instytucji 
dydaktyczno-oświatowych prowadzących usługi szkole-
niowe. W ramach oferty zachęcamy wspomniane instytu-
cje, w tym w szczególności szkoły zawodowe kształcące 
w zawodach: technik rachunkowości, technik ekonomista 
oraz zbliżonym, do zapoznania się z korzyściami wynika-
jącymi z nabycia naszego oprogramowania.

Szkolenia on-line  
dla nauczycieli 

Zainteresowanych nauczycieli oraz wykładowców zachę-
camy do skorzystania z naszych szkoleń on-line dostęp-
nych z pozycji naszej platformy e-learningowej. 

Istnieje również możliwość odbycia szkoleń stacjonar-
nych oraz zdalnych, organizowanych przez nasze Centrum 
Szkoleniowe Comarch. 

Zachęcamy do kontaktu: edukacja.erp@comarch.pl
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Korzyści z posiadania wersji edukacyjnej 

uatrakcyjnienie zajęć 
nowoczesnymi systemami 

informatycznymi

wyposażenie uczniów 
w praktyczne umiejętności

podniesienie szans absolwentów 
na rynku pracy

przygotowanie uczniów do końcowego 
egzaminu dla absolwentów techników i szkół 

policealnych w zawodzie technik rachunkowości  
i technik ekonomista

możliwość bezpłatnej certyfikacji 
dydaktyków i podopiecznych

Korzyści

Firma COMARCH przyczyniając się do rozwoju nowoczesnych 
technologii i promując ideę  społeczeństwa informacyjnego 
równocześnie wspiera jednostki edukacyjne w praktycznym 

 wykorzystaniu informatyki w szkole.
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Zachęcamy do korzystania z dodatkowej usługi 
i uatrakcyjniania tym samym 

prowadzonych przez państwa zajęć

Oferta 
dla szkół

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej 
branży. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem wśród biur 
rachunkowych i doradców podatkowych. Zaufało nam już ponad 60 000 Klientów. Comarch ERP Optima 
skierowany jest do tych, którzy prowadzą firmę lub planują założenie przedsiębiorstwa, dla przyszłych pracow-
ników działów finansowo-księgowych oraz tych wszystkich, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i 
poprzez uzyskanie praktycznej wiedzy, chcą stać się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.

Wersja edukacyjna oprogramowania Comarch ERP Optima to oprócz dodatkowych i doraźnych korzyści dla 
placówki, w postaci 12-miesięcznej gwarancji czasowej (z możliwością bezpłatnego przedłużania), bezpłatnej 
aktualizacji systemu, materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej i upustów cenowych na szkolenia, to 
także możliwość bezpłatnej certyfikacji uczniów. Certyfikaty poświadczające znajomość Comarch ERP Optima 
„wzmacniają” CV uczniów, a tym samym ich szanse na rynku pracy.

Wersja edukacyjna Comarch ERP Optima to program o pełnej funkcjonalności przekazywany bezpłatnie 
zainteresowanej szkole, uczelni czy instytucji szkoleniowej do celów wyłącznie dydaktycznych, jedynie za cenę 
klucza zabezpieczającego. Program Comarch ERP Optima jest nowoczesnym, wielomodułowym, zintegrowa-
nym systemem, przeznaczonym do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Oferta  Edukacyjna 
Comarch ERP Optima dla szkół, uczelni i wszystkich instytucji dydaktycznych  obejmuje pełen zakres funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa od gospodarki magazynowej poprzez sprzedaż, księgowość, kadry i płace do analiz. 
W oparciu o Comarch ERP Optima można z powodzeniem prowadzić zajęcia z takich przedmiotów jak: 
księgowość, rachunkowość, ekonomia, handel czy zarządzanie. 

Comarch ERP Optima to najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży.  
Dzięki wbudowanym rozwiązaniom jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem wśród biur rachunkowych i doradców 
podatkowych. Zaufało nam już ponad 70 000 Klientów. Comarch ERP Optima skierowany jest do tych, którzy prowadzą firmę 
lub planują założenie przedsiębiorstwa, dla przyszłych pracowników działów finansowo-księgowych oraz tych wszystkich, 
którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje i poprzez uzyskanie praktycznej wiedzy, chcą stać się bardziej konkurencyjni na 
rynku pracy.

Wersja edukacyjna Comarch ERP Optima to program o pełnej funkcjonalności przekazywany bezpłatnie zainteresowanej 
szkole, uczelni czy instytucji szkoleniowej do celów wyłącznie dydaktycznych, jedynie za cenę klucza zabezpieczającego. 
Oferta Edukacyjna Comarch ERP Optima dla szkół, uczelni i wszystkich instytucji dydaktycznych obejmuje pełen zakres 
funkcjonowania przedsiębiorstwa od gospodarki magazynowej poprzez sprzedaż, księgowość, kadry i płace do analiz. 
W oparciu o Comarch ERP Optima można z powodzeniem prowadzić zajęcia z takich przedmiotów jak: księgowość, rachun-
kowość, ekonomia, handel czy zarządzanie. 
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Zachęcamy do korzystania z dodatkowej usługi 
i uatrakcyjniania tym samym 

prowadzonych przez państwa zajęć

Oferta edukacyjna Comarch ERP Optima

� System Comarch ERP Optima w pełnej funkcjonalności z modułami:

  Kasa/Bank, Faktury, Handel, Detal, Analizy, Serwis, CRM, Księga Podatkowa, Środki Trwałe,  
Księga Handlowa, Płace i Kadry, Obieg Dokumentów, Pulpit Menadżera oraz Biuro Rachunkowe

� Klucz zabezpieczający MemoHASP USB lub wirtualny – do wyboru przez placówkę.

� Prawo do bezpłatnego korzystania z systemu Comarch ERP Optima przez okres obowiązywania umowy

� Dostęp do najnowszych wersji programu, który możliwy jest po dokonaniu aktualizacji posiadanych kluczy licencyjnych (w przy-
padku instytucji prowadzących niekomercyjną działalność szkoleniową, każdorazowa aktualizacja programu jest bezpłatna)

� Komplet podręczników i ćwiczeń z zakresu Comarch ERP Optima w wersji elektronicznej

� Dostęp do Indywidualnych Stron Klienta na www

� Bezpłatna Asysta Techniczna (wsparcie Comarch)

� Możliwość bezpłatnej CERTYFIKACJI dydaktyków i uczniów z zakresu Comarch Optima

Certyfikacja szkół i uczelni 
 
My to wiemy!
Studenci najbardziej cenią sobie praktykę, która stanowi dopełnienie teorii zdobywanej głównie podczas wykładów.  
W  założeniu certyfikacji, uczestnicy uczą się przede wszystkim obsługi programu – Comarch ERP Optima lub  
Comarch ERP XL - modułu Produkcja. Udostępniane szkołom i uczelniom e-szkolenia mają za zadanie przeprowadzić 
użytkownika przez pierwsze kroki pracy z programem. Najcenniejszym doświadczeniem jest możliwość skorzystania 
z konkretnych narzędzi. Stawiamy przede wszystkim na praktykę, nie tylko teorię. Uzupełnieniem tego wszystkiego jest 
zdobycie certyfikatu potwierdzającego nabytą wiedzę. 

 
Kto może skorzystać z certyfikacji?
 � Publiczne szkoły zawodowe – w tym szkoły branżowe I i II stopnia oraz technika 

 � Szkoły wyższe wykorzystujące programy Comarch ERP w nauczaniu 

 � Studenci kierunków ekonomicznych i handlowych kształcących się na uczelniach wyposażonych w edukacyjne programy 
Comarch ERP 
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Jak wygląda proces certyfikacji uczniów?

 � Aby placówka mogła wziąć udział w bezpłatnej certyfikacji, w pierwszej kolejności powinna posiadać program Comarch 
ERP Optima w wersji edukacyjnej. Następnie szkole udostępniane są bezpłatne szkolenia w formie e–learningu oraz 
egzamin on–line sprawdzający znajomość programu. 

 � Dostęp do szkoleń mają studenci i pracownicy naukowi danej placówki . Dostęp ten jest bezpłatny*
 � Po zakończeniu szkoleń na platformie, uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do egzaminu on–line z ogólnej znajomości 

oprogramowania Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL. Zaliczenie egzaminu równoznaczne jest z otrzymaniem 
od Comarch certyfikatu w formie PDF, generowanego automatycznie po zdaniu testu.

*Uwaga: Szkoła musi posiadać własną platformę e–learningową, na którą wgrywane są udostępniane przez Comarch 
szkolenia. Egzamin dostępny jest w wersji on–line.

 
Proces certyfikacji jest całkowicie bezpłatny. Dla każdego modułu przeznaczony jest osobny egzamin. 

CERTYFIKACJA 
krok po kroku

1. Podpisanie umowy ze szkołą
Proces certyfikacji

3. Umieszczenie przez szkołę 
szkoleń na własnej

Platformie e-Lerningowej

2. Przekazanie e-Szkoleń
Placówce Oświatowej

4. Uczeń szkoli się
na e-Learningach

5. Po zakończeniu e-Szkoleń
uczeń podchodzi

do egzaminu on-line

2. Otrzymanie
Certyfikatu PDF
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Egzaminy zawodowe z Comarch ERP

Egzaminy zawodowe są ważnym etapem kończącym edukację zawodową. Umiejętne przygotowanie do nich uczniów 
wymaga czasu i pracy oraz odpowiednich przyborów dydaktycznych, które zapewnią późniejszy sukces. Również w tym 
zakresie zachęcamy wszystkie placówki do podjęcia pracy z programem Comarch ERP Optima, który z powodzeniem służy 
za główny program przygotowujący do egzaminów zawodowych w wielu szkołach.

Dlaczego warto wybrać Comarch ERP Optima? 

 � Program Comarch ERP Optima jest rekomendowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jako jeden z 3 programów 
wykorzystywanych pod egzaminy zawodowe na kwalifikacjach : EKA.04, EKA.05, EKA.07 

 � Program Comarch ERP Optima jest najczęściej wybieranym programem do zarządzania przedsiębiorstwem wśród firm 
sektora MSP, niezależnie od branży.

 � Wybierając program Comarch ERP Optima jako program przygotowujący do nauki w zawodach takich jak: technik eko-
nomista, technik rachunkowości lub technik handlowiec oraz do przygotowania do egzaminów zawodowych, szkoła 
umożliwia swoim uczniom łatwiejsze wejście na rynek pracy.)

 �  Wraz z programem szkoła może przystąpić do bezpłatnego programu certyfikacyjnego ze znajomości programu 
Comarch ERP Optima, który kierujemy zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Oferowana przez nas certyfikacja jest 
jedyną możliwością zdobycia poświadczenia znajomości prosto od producenta.

Zachęcamy do pobrania specjalnie przygotowanych zeszytów ćwiczeń przygotowujących do egzaminów zawodowych 
z kwalifikacji wyżej wymienionych. Zeszyty ćwiczeń dostępne są na stronach Comarch dla Edukacji

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli z obsługi programu Comarch ERP Optima.  
Pełny wachlarz szkoleń z systemu Comarch ERP Optima dostępny jest na stronach Centrum Szkoleniowego Comarch: 
www.szkolenia.comarch.pl 
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Comarch HRM to aplikacja do zarządzania m.in. czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem kadrowo-płacowym 
w Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Z aplikacji Comarch HRM można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopa-
sowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. 

Z myślą o studentach, którzy swoją ścieżkę zawodową związali z tematyką kadrowo – płacową firma Comarch przygotowała 
edukacyjną wersję tego programu.

Jak nabyć wersję edukacyjną Comarch HRM?
Edukacyjna wersja aplikacji Comarch HRM jest przekazywana zainteresowanym uczelniom i szkołom ponadgimnazjalnym 
w formie nieodpłatnej do zakupionej wcześniej edukacyjnej wersji Comarch ERP Optima, oraz jako dodatek na specjalne 
życzenie uczelni i szkół, które dopiero nabywają program Comarch ERP Optima.
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Comarch HRM to doskonałe 
narzędzie m.in. do:
� tworzenia lista pracowników wraz z ich danymi 

personalnymi,

� tworzenia list kwalifikacji pracowników  
z możliwością ich edycji,

� dostępu do przygotowanych w programie kadrowo-
-płacowym wydruków (np. kwitków wypłat, PIT-ów),

� operacje związane z czasem pracy  
pracownika-odnotowania rzeczywistego  
czasu pracy według kalendarza, zestawienia  
lub obecności,

� rejestracji nieobecności-planowania  
i zatwierdzania urlopów wypoczynkowych,

Te i wiele innych funkcji, które wspomagają pracę osób 
pracujących w działach kadrowych, już teraz do wyko-
rzystania w nauczaniu wyższym oraz zawodowym.
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Oferta Edukacyjna Comarch ERP XL ma na celu jak najszerszą popularyzację umiejętności związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, opartej na obsłudze programów do zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem.

Zainteresowanym placówkom proponujemy wersję edukacyjną Comarch ERP XL do prowadzenia zajęć dydaktycznych 
i szkoleń.

Comarch ERP XL to nowoczesne narzędzie wspomagające pracę średniej i dużej firmy. Jest w pełni zintegrowanym system 
informatyczny klasy ERP dedykowany średnim i dużym firmom handlowym, produkcyjnym  i usługowym. Dzięki rozbudowa-
nej funkcjonalności oprogramowanie Comarch ERP XL zapewnia pełne wsparcie i automatyzację procesów biznesowych 
w przedsiębiorstwie. System umożliwia pracę on-line/off-line firmom wielooddziałowym, posiadającym często skompli-
kowany obieg dokumentów. Oprogramowanie doskonale wspiera pracę przedstawicieli handlowych, akwizytorów oraz 
oddziałów przedsiębiorstwa.

Comarch ERP XL jest produktem całkowicie polskim, dostosowanym do krajowych realiów gospodarczych 
 i standardów Unii Europejskiej. Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami parametryzacji, kon-
figuracji i współpracy z zewnętrznymi aplikacjami, pozwalają na dostosowanie produktu do indywidualnych i unikalnych 
potrzeb klienta.
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Oferta edukacyjna Comarch ERP XL

 � System Comarch ERP XL o pełnej funkcjonalności z modułami:

  Sprzedaż, Zamówienia, Pulpit Kontrahenta, Produkcja, Import, Business
  Intelligence, Comarch Mobile, CRM, Księgowość, Środki Trwałe, Human
  Resources, Projekty, Serwis, Magazyn Wysokiego Składu

 � Klucz zabezpieczający Memo HASP USB lub wirtualny (do wyboru przez placówkę)

 � Prawo do bezpłatnego korzystania z systemu Comarch ERP XL przez okres obowiązywania umowy

 � Dostęp do najnowszych wersji programu

 � Dokumentację użytkownika w wersji elektronicznej

 � Dostęp do Indywidualnych Stron dla Klienta Comarch oraz dokumentację użytkownika w  wersji elektronicznej 
(w tym podręczniki, ćwiczenia oraz przykładowe bazy demo)

 � Bezpłatna Asysta Techniczna (wsparcie Comarch)

 � Przykładową bazę demo do modułu Comarch ERP XL Produkcja

 � Certyfikacja producenta z modułu Produkcja
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W ofercie edukacyjnej Comarch odnajdą Państwo również aplikacje wspomagające sprzedaż. 

Comarch Mobile Sprzedaż to aplikacja stworzona z myślą o przedstawicielach handlowych oraz pracowników mobilnych 
pracujących w terenie, koncentrujących się na:

 � najszybszym dotarciu do Klienta

 � rejestracji zamówień lub sprzedaży bezpośredniej 

 � utrzymaniu stałego i satysfakcjonującego kontaktu z Klientem. 

Aplikacja mobilna na smartfonie lub tablecie z systemem Android, wspomaga codzienną pracę przedstawicieli handlowych.

Zachęcamy do wzbogacenia zajęć ze studentami, zwłaszcza kształcących się na kierunkach handlowych poprzez 
wykorzystanie edukacyjnej wersji aplikacji. Warunkiem jej nabycia jest posiadanie jednego z programów Comarch 
ERP w wersji edukacyjnej. 

Comarch Mobile Sprzedaż współpracuje bezpośrednio z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem: Comarch ERP 
Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.
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Comarch WMS to nowoczesny, mobilny system dedykowany do obsługi magazynu. W jego skład wchodzą dwie aplika-
cje Comarch WMS Zarządzanie oraz Comarch WMS Magazynier, które razem umożliwiają kompleksową obsługę magazynu 
wysokiego składowania. Comarch WMS dzięki pełnej integracji z systemami Comarch ERP zapewnia pełną kontrolę nad 
przepływem towarów w firmie.

Wersja edukacyjna WMS udostępniana jest szkołom i uczelniom posiadającym już system Comarch ERP XL lub Altum. 

Wraz z aplikacją Comarch WMS użytkownik edukacyjny otrzymuje:

 � Pakiet materiałów informacyjnych ( instrukcji, biuletynów do pobrania z Indywidualnych stron dla klientów Comarch)

 � Przykładową bazę demo

 � Wsparcie ze strony Asysty Technicznej Comarch ( poprzez telefoniczną lub mailowe system zgłoszeń)

To autorska platforma e–commerce pozwalająca na prowadzenie własnego biznesu on–line.

Na platformę składają się dwie aplikacje: system Comarch ERP (placówka musi posiadać edukacyjną wersję systemu 
Comarch ERP Optima, XL lub Altum) oraz aplikacja e–Sklep.

W wersji edukacyjnej Comarch e–Sklep przekazywany jest w formie abonamentu, dla zainteresowanych szkół. Oferta 
obejmuje również 4 darmowe szablony sklepów, które placówka może wykorzystywać podczas zajęć dydaktycznych.  
Dzięki integracji z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem, zamawiając Comarch E–Sklep uczeń otrzymuje narzędzia, 
dzięki którym może nauczyć się prowadzenia własnego sklepu internetowego.

Dostęp do wersji w abonamencie jest nadawany placówce bezterminowo. Szersze informacje dotyczące edukacyjnej wersji 
Comarch e–Sklep mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym konsultantem: edukacja.erp@comarch.pl 
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Szkolenia e-learningowe – wygodnie i skutecznie 
o każdej porze i z dowolnego miejsca!

Szkolenia e-learningowe stanowią cenne wsparcie dla tradycyjnego nauczania i pozyskiwania wiedzy. Nazywane często 
nowoczesnymi narzędziami nauczania wchodzą do kanonu najczęściej wybieranych form szkoleniowych przez uczestników 
reprezentujących praktycznie wszystkie branże. 

możliwość pobrania
imiennego Certyfikatu
ukończenia szkolenia

materiały wzbogacane filmami 
instruktażowymi, zrzutami ekranów 

i praktycznymi przykładami

bez ponoszenia
dodatkowych kosztów

w dowolnym czasie (dostęp 
przekazywany w ciągu 48h

na dogodnym nośniku

w swoim własnym tempie
(przez 12 miesięcy)

Sz
ko

le
ni

a 
e-

le
ar

ni
ng

ow
e

W naszej ofercie odnajdą Państwo szkolenia e-learningo-
we z zakresu pakietów MS Office:

� Ms Word
� Ms Excel
� Ms Outllok
� Ms Powerpoiint
� Google Sheets

A także szkolenia z modułów  
Comarch ERP Optima:

� Handel
� Ksiegowość
� Kadry I Płace
� Techniczne

Pełny wykaz szkoleń odnajdą Państwo na stronie: https://www.comarch.pl/szkolenia/e-learning

Zachęcamy do skorzystania z indywidualnej, kompleksowej wyceny dla uczelni. W przypadku zakupu gotowych pakietów 
e-elearningowych dla grup studentów, przewidujemy zniżki i atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do kontaktu!
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Comarch Bootcamp
Poznaj wyjątkowy program dla osób chcących związać swoją przyszłość ze światem IT! 

Comarch Bootcamp to intensywne, weekendowe kursy nastawione na praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do wkroczenia w rynek pracy. Stanowią bardzo intensywną formę kursów, która ma za zadanie pomoc uczestnikom w stosun-
kowo krótkim czasie przyswoić sporą dawkę wiedzy. Dzięki nim możesz zdobyć nowy zawód i zacząć spełniać swoje marzenia. 
 
Dlaczego warto?
 � Prowadzone przez trenerów praktyków
 � Maksimum użytecznej wiedzy
 � Samodzielne projekty i praca warsztatowa
 � Konsultacje z Doradcą HR 

 � Przygotowanie portfolio
 � Certyfikat ceniony na rynku pracy
 � Marka, której warto zaufać

Prowadzimy Bootcampy programistyczne: Java, JavaScipt, Python, .net oraz analityczne (analiza danych, PostgreSQL,  
VBA i inne).

Zobacz więcej o przebiegu i finansowaniu kursów: www.comarch.pl/szkolenia/comarch-bootcamp
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Dla pozostałych instytucji 
szkoleniowych

Comarch ERP OPTIMA

Comarch ERP XL

Comarch Mobile Sprzedaż

Comarch HRM

Comarch WMS

Comarch e-Sklep

Klucz

182 zł *

312 zł *

99 zł *

bezpłatne

119 zł *

Abonament **

Klucz

364 zł *

614 zł *

198 zł *

62 zł *

238 zł *

Abonament **

Klucz

1399 zł *

-

-

262 zł *

-

-

* podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku VAT

** Abonament w promocji -80% od ceny podstawowej aktualnej na czas rozpoczęcia współpracy

Placówki edukacyjne, które zawarły już z nami umowę, 
a chciałyby dokonać aktualizacji posiadanych kluczy 
licencyjnych systemów Comarch ERP, zachęcamy do 

wypełnienia odpowiedniego dla posiadanej wersji 
formularza. Formularz jest dostępny na naszych stronach Comarch 

dla Edukacji; wypełniony formularz należy przesłać na e - mail 
podany w Kontaktach.

Dla uczelni i szkół 
publicznych

Dla uczelni i szkół 
niepublicznych

Warunki użyczenia – Jak nabyć nasze  oprogramowanie?

Nasze oprogramowanie w wersji edukacyjnej można nabyć w atrakcyjnej cenie. Przekazanie wersji edukacyjnej Comarch 
ERP Optima odbywa się na zasadach użyczenia bezpłatnej licencji w pełni funkcjonalnego systemu. Do zainteresowanych 
placówek wysyłamy wszystkie informacje zawarte w Specjalnej Ofercie Edukacyjnej wybranego oprogramowania oraz 
niezbędne dokumenty: formularz rejestracji i umowę użyczenia.

Placówki edukacyjne, które zawarły już z nami umowę,   
a chciałyby dokonać aktualizacji posiadanych kluczy  licencyjnych 

systemów Comarch ERP, zachęcamy do  wypełnienia odpowiedniego  
dla posiadanej wersji  formularza. Formularz jest dostępny na naszych 

stronach Comarch dla Edukacji; wypełniony formularz należy  
przesłać na e - mail podany w Kontaktach.

“
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Dla pozostałych instytucji 
szkoleniowych

Comarch ERP OPTIMA

Comarch ERP XL

Comarch Mobile Sprzedaż

Comarch HRM

Comarch WMS

Comarch e-Sklep

Klucz

182 zł *

312 zł *

99 zł *

bezpłatne

119 zł *

Abonament **

Klucz

364 zł *

614 zł *

198 zł *

62 zł *

238 zł *

Abonament **

Klucz

1399 zł *

-

-

262 zł *

-

-

* podane ceny są cenami netto - nie zawierają podatku VAT

** Abonament w promocji -80% od ceny podstawowej aktualnej na czas rozpoczęcia współpracy

Placówki edukacyjne, które zawarły już z nami umowę, 
a chciałyby dokonać aktualizacji posiadanych kluczy 
licencyjnych systemów Comarch ERP, zachęcamy do 

wypełnienia odpowiedniego dla posiadanej wersji 
formularza. Formularz jest dostępny na naszych stronach Comarch 

dla Edukacji; wypełniony formularz należy przesłać na e - mail 
podany w Kontaktach.

Dla uczelni i szkół 
publicznych

Dla uczelni i szkół 
niepublicznych

Współpracują z namiWSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

Akademia Górniczo 
- Hutnicza

Uniwersytet Marii Curie
- Skłodowskiej

Akademia Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte

Uniwerystet Ekonomiczny
we Wrocławiu

Politechnika 
Lubelska

Wyższa Szkoła Bankowa
w Chorzowie 

Wojskowa Akademia 
Techniczna 

Politechnika 
Częstochowska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie

Politechnika
Świętokrzyska

Uniwerystet Ekonomiczny 
w Poznaniu

Uniwerystet 
Wrocławski

Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica w Płocku

Uniwerystet Ekonomiczny 
w Katowicach

Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 

Politechnika 
Koszalińska

Politechnika 
Śląska

Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie 

Uniwerystet Śląski
w Katowicach

Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach 



W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. możliwości użyczenia wersji edukacyjnej oprogramowania Comarch,  
pozostajemy do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszym konsultantem. 

Kontakt:
konsultant ds. edukacji Comarch SA
tel. +48 12 646 14 43
tel. kom. 691 464 670

Adres do korespondencji: 
Comarch SA
Budynek SSE7
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33
31-864 Kraków

edukacja.erp@comarch.pl | www.edukacja.comarch.pl
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