
 

 

 

 

Case Study 

Comarch ERP Optima w ABAKUS Doradztwo Podatkowe 

Bronisława Jastrzębska 



O firmie ABAKUS Doradztwo Podatkowe 

Bronisława Jastrzębska 

ABAKUS Doradztwo Podatkowe Bronisława 

Jastrzębska to firma istniejąca od 1993 roku. 

Siedziba  mieści się w Katowicach. Pani Bronisława 

Jastrzębska wpisana została na listę doradców 

podatkowych 31-07-1998 roku pod numerem 6642. 

W roku 2004 zdała egzamin państwowy na doradcę 

podatkowego. Jest autorką licznych publikacji 

książkowych i artykułów z dziedziny podatków. 

Współpracuje z kilkoma ośrodkami kształcenia jako 

wykładowca. Jest autorką oraz instruktorką wielu 

szkoleń z dziedziny podatku VAT, CIT, 

PIT.Absolwentka Akademii Ekonomicznej w 

Katowicach, Wydział Handlu, Transportu i Obrotu 

Towarowego kierunek Organizacja i Zarządzanie. 

Studiowała także we Francji na studiach 

doktoranckich organizowanych przez Uniwersytet 

Lyon III we współpracy z ESC de Lyon z dziedziny 

zarządzania strategicznego. ABAKUS Doradztwo 

Podatkowe jest firmą, która oferuje usługi 

doradztwa podatkowego: udzielanie porad i opinii z 

zakresu prawa podatkowego, reprezentowanie 

klientów przed organami podatkowymi, ZUS i 

sądami administracyjnymi. Zajmuje się także 

prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń. 

Ponadto Abakus oferuje usługi prowadzenia ksiąg 

podatkowych, sporządzania deklaracji i zeznań 

podatkowych. 

 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Od początku działalności Abakus związany jest  

z systemami autorstwa firmy Comarch. Przed 

wdrożeniem systemu Comarch ERP Optima 

funkcjonowało w ABAKUS oprogramowanie 

Comarch ERP Klasyka, którego funkcjonalność 

stała się niewystarczająca z powodu zwiększającej 

się liczby klientów oraz rosnących wymagań 

związanych z szybkim dostarczaniem informacji 

związanych z podatkami, płatnościami itp. 

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

▪ Niewystarczająca automatyzacja codziennych 

czynności działu księgowego szczególnie  

w kontekście obsługi wielu firm. 

▪ Małe możliwości analityczne w stosunku do 

potrzeb oraz ciągle rosnących wymagań 

klientów. 

▪ Brak możliwości automatycznego korzystania  

z wielu aktualnych serwisów internetowych, 

które w znacznym stopniu odciążają 

pracowników (automatyczna kontrola statusu 

VAT kontrahentów, import i kontrola listy 

numerów kont bankowych z „białej listy”, 

pobieranie kursów walut itp.) 

 

 



Przebieg wdrożenia i korzyści 

Kluczem do sprawnego działania biura jest 

sprawnie funkcjonujące oprogramowanie. Dzięki 

dedykowanej aplikacji OPT!MA Biuro Rachunkowe 

istnieje możliwość wglądu w czas poświęcony 

każdemu z klientów, seryjnego naliczania  

i wysyłania deklaracji podatkowych oraz tworzenia 

różnego rodzaju zestawień i raportów. 

Wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie. Większość 

danych historycznych udało się zaimportować  

z poprzednio używanych programów. Przy ścisłej 

współpracy ABAKUS oraz firmy wdrażającej 

APRONET s.c. z Katowic udało się stworzyć 

zaawansowane schematy księgowe, które  

w znacznym stopniu zautomatyzowały pracę 

księgowych. Dodatkowo stworzone zostały pewne 

niestandardowe wydruki i mechanizmy kontrolujące 

prawidłowość wpisów księgowych zgodnie ze 

specyficznymi potrzebami, niektórych naszych 

Klientów.   

Dzięki stworzonym w module księgowym 

mechanizmom kontrolnym czas poświęcony na 

weryfikację dokumentów skrócił się o ok. 30%. 

Znacznie sprawniej odbywa się także komunikacja 

mailowa z klientami. Pewne przygotowane dla nich 

zestawienia można wysyłać jako gotowe załączniki 

wprost z programu. Tutaj czas przygotowania 

informacji dla klienta uległ skróceniu z kilkunastu 

minut do 1-2 minut. 

  

Okiem Klienta 

„Oprogramowanie Comarch ERP Optima 

świetnie wpisuje się w naszą codzienną pracę. 

Dzięki programowi wzrosła również wydajność 

naszej pracy a co za tym idzie wzrost 

zadowolenia naszych klientów.” 

Bronisława Jastrzębska – Właściciel 

 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

Obecnie korzystamy z następujących modułów 

systemu Comarch ERP Optima:  

➢ Księgi Handlowe Plus 

➢ Księgi Podatkowe 

➢ Środki Trwałe 

➢ Płace 

➢ Faktury 

➢ Kasa-Bank Plus 

➢ Biuro Rachunkowe 

➢ E-Sprawozdania 

 

 

  



 

Dane Klienta 

ABAKUS Doradztwo Podatkowe 

Bronisława Jastrzębska 

Ul. Pukowca 15 

40-868 Katowice 

Tel.: 533-322-123 

www.abakuspodatki.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Doradca Podatkowy Bronisława Jastrzębska  

Nr wpisu 6642  

b.jastrzebska@abakuspodatki.pl 

 

Firma wdrażająca 

 

APRONET s.c. 

Piotr Hornik, Marek Jastrzębski 

Ul. Pukowca 15 

40-868 Katowice 

Tel.: 32 201 47 68 - 69 

www.apronet.pl 
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