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Kraków: 12.01.2012r. 
 

 
 
 

        
„Wdrażając nowy system – Comarch OPT!MA usprawniliśmy 
procesy finansowo-księgowe zachodzące w  naszej 
Instytucji” - mówi Szymon Seweryn Zastępca dyrektora Instytutu 
Języka Polskiego ds. Administracji w Krakowie 
 

 
 

O INSTYTUCIE 
 

Instytut Języka Polskiego PAN jest jedyną w Polsce placówką naukowo-badawczą 

zajmującą się badaniem języka polskiego we wszystkich jego aspektach i odmianach. 

Organizacyjnie jako placówka PAN powstał w 1973 r. Skupił w swoim gronie 

badaczy polonistów zajmujących się dialektologią, onomastyką, historią języka, gramatyką 

opisową języka polskiego, nowym słownictwem polskim, zjawiskami związanymi z 

rozwojem współczesnej polszczyzny. Byli to naukowcy głównie z Krakowa i Warszawy, z 

placówek działających w ramach PAN od 1952 roku, a będących kontynuatorami 

działalności pracowni dawnej (utworzonej w r. 1872) Akademii Umiejętności (po 

zakończeniu I wojny światowej - Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie). 

Siedzibą Instytutu Języka Polskiego jest budynek przy al. A. Mickiewicza 31 w 

Krakowie. Tu mieści się dyrekcja i administracja oraz większość zakładów i pracowni.  Od 

początku swego istnienia Instytut powołany został do prowadzenia wielkich 

językoznawczych studiów nad polszczyzną o charakterze podstawowym, do realizacji dzieł 

monumentalnych i szczególnie ważnych dla polskiej kultury, których nie dałoby się 

wykonać w inny sposób, jak tylko przy zaangażowaniu dużych zespołów naukowych do 

prac trwających przez wiele lat. Efektem wieloletniej pracy poszczególnych zespołów IJP 

PAN są wielotomowe słowniki języka polskiego, atlasy językowe oraz liczne monografie. 

Tak szczegółowe i pracochłonne badania nie mogły, i również obecnie nie mogą, być 

prowadzone w placówkach uniwersyteckich z uwagi na specyfikę ich pracy. 

Instytut Języka Polskiego prowadzi też studium doktorskie oraz działalność 

wydawniczą licznych prac naukowych. 

Nasze serie wydawnicze to: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN, Studia 

dialektologiczne, Studia gramatyczne, Studia historyczno-językowe, Nowe studia 

leksykograficzne, Współczesny język polski oraz Polskie słownictwo kresowe. 
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Stale wydawane są czasopisma: Polonica, Socjolingwistyka oraz Studies in Polish 

Linguistics. Przy Instytutcie znajduje się również redakcja czasopisma Onomastica, 

współfinansowanego obecnie wraz z Wydziałem I PAN. 

 

SYTUACJA BIZNESOWA PRZED WDROŻENIEM SYSTEMU COMARCH OPT!MA 

 
 

Instytut Języka Polskiego od 1999 roku jest użytkownikiem oprogramowania firmy 

Comarch - Comarch Klasyki (dawniej CDN Klasyka). Na samym początku instytut posiadał 

tylko moduł do obsługi księgowej KH i moduł do sprzedaży FPP, w miarę potrzeb 

sukcesywnie rozszerzano instalację. W 2000 roku instytut dokupił moduł kadrowo-płacowy 

PIK, w 2003 roku kolejny moduł Księga Handlowa. W roku 2006 nasza instalacja składała 

się z 2 stanowisk PIK, 2 stanowisk FPP, 2 stanowisk KH. W związku z rozwojem branży IT, 

rozwojem technologii Instytut Języka Polskiego po rozmowach z obsługującym nas 

partnerem firmą CDN-Partner w Krakowie Sp. z o.o. zaczął rozważać zakup nowszego 

systemu. 

  

 

WYBÓR ROZWIĄZANIA  
 
Instytut Języka Polskiego poszukiwał 

nowoczesnego oprogramowania, który zapewni 

sprawną obsługę instytucji oraz szereg czynności 

z tym związanych, oprócz tego wspomoże 

obsługę sprzedaży, obsługę księgową i kadrowo-

płacową.   

 

Obecna instalacja Instytutu wygląda 

 następująco: 

 2 st. Handel 

 6 st. Kasa/Bank 

 2 st. Księga Handlowa 

 2 st. Kadry i Płace Plus 

 1 st. Środki Trwałe 

 iBard24  
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UZYSKANE KORZYŚCI  

 

Dzięki wdrożeniu programu Comarch OPT!MA zaoszczędziliśmy czas, zautomatyzowaliśmy 

procesy sprzedaży, procesy finansowo-księgowe czy też kadrowo-płacowe oraz 

usprawniliśmy przepływ informacji. Bez programu Comarch OPT!MA te same operacje 

trwałyby kilka razy dłużej (prawdopodobnie 4 razy). Kolejną uzyskaną korzyścią dzięki 

jednej zsynchronizowanej bazie danych jest zminimalizowanie w dużej mierze ryzyka 

wystąpienia błędów związanych z np. dublowaniem wystawionych faktur sprzedaży, 

dublowaniem wprowadzanych kontrahentów,  itp.  

Ryzyko to na pewno byłoby dużo większe, przypuszczalnie o około 50%, gdyby nasza 

Instytucja nie wdrożyło programu Comarch OPT!MA. Dzięki programowi zredukowaliśmy 

również koszty serwisu oprogramowania o około 20%. 

 

Atutem oprogramowania Comarch OPT!MA jest możliwość rozszerzenie instalacji o kolejne 

stanowiska i aplikacje.  Comarch OPT!MA usprawnia działanie firmy w kluczowych dla jej 

poprawnego funkcjonowania i rozwoju obszarach: Handel i usługi, Zarządzanie, 

Księgowość, rozliczenia i kadry. Program posiada także bogaty zestaw narzędzi 

dedykowanych.  

Wdrożenie programu OPTIMA usprawniło przebieg informacji w naszej instytucji, nowe 

pojawiające się funkcjonalności takie jak aplikacja iBard24 pozwoliła zabezpieczyć nasze 

dane przed sytuacja, w której sprzęt odmówiłby nam posłuszeństwa – dzięki czemu mamy 

pewność, że nasze dane są bezpieczne. Producent oprogramowania kładzie silny nacisk na 

rozwój oprogramowania dzięki czemu pracujemy na programie, który zawsze jest zgodny z 

przepisami co w przypadku naszej instytucji jest bardzo ważne.   

 

 

DLACZEGO SYSTEM COMARCH OPT!MA? 

 

System Comarch OPT!MA posiada wiele zalet, ale najważniejszą z nich jest jego bogata 

funkcjonalność i zgodność z aktualnymi przepisami. Pojawiające się nowe wersję programu 

(jest ich około 4-5 w roku) pozwalają zauważyć jak bardzo duży nacisk na jego rozwój 

kładzie producent. 

Program Comarch OPT!MA to nie tylko łatwe narzędzie wspomagające procesy zarządzania 

i sprzedaży, ale również sam program stanowi źródło informacji o kondycji finansowej 

naszej instytucji. Kolejnym plusem programu, który zdecydował o wyborze Comarch 

OPT!MY jest wysoki poziom bezpieczeństwa danych dzięki MS SQL Server. 
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WDROŻENIE 

 


