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"O wyborze oprogramowania COMARCH OPT!MA 

zdecydowały przede wszystkim takie cechy jak: możliwość 

dostosowania go do indywidualnych potrzeb, możliwość 

uporządkowania obiegu dokumentacji i jej wymianę 

oraz wyeliminowania wielokrotnego wprowadzania tych 

samych danych, otwarty charakter aplikacji oraz możliwość 

ciągłego jej rozbudowywania w razie narastających potrzeb, 

a także korzystny stosunek cenowy do funkcjonalności 

oprogramowania”. 

– mówi Adam Celiński,  
kierownik Zakładu Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach 

O firmie 

Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach prowadzi swoją działalność 

w zakresie utrzymania czystości ulic i placów, wywozu nieczystości stałych 

i płynnych, wywozu gruzu i innych odpadów, oraz świadczenia usług 

pogrzebowych. Dodatkowo oferuje usługi transportowe, wynajem 

kontenerów oraz przyjmujemy i utylizuje sprzęt AGD i RTV. Ponad to, 

pod jej opieką znajduje się zieleń miejska w Międzyzdrojach. W 2010r. 

rozpoczęliśmy poszukiwania systemu informatycznego, który pozwoliłby 

w szybki i prosty sposób zarządzać prężnie rozwijającą się firmą.  

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Aby móc spełnić oczekiwania klientów na najwyższym poziomie, Firma pracowała na rozproszonym 

systemie, który na początku jej działalności spełniał swoje zadanie, jednak wraz z rozwojem Firmy 

jego możliwości stały się niewystarczające. W związku z rozwojem Firmy poszukiwano systemu 

do obsługi biura. W działalności płacowo – kadrowej Firma chciała uniknąć ograniczeń w wyliczaniu 

składników wynagrodzeń w zależności od różnych czynników, co wcześniej znacznie utrudniało pracę. 

Rozwiązanie 

Po szczegółowym zapoznaniu się z ofertą 

rynku zintegrowanych systemów do zarządzania, 

oraz po prezentacji oprogramowania 

przeprowadzonej przez firmę Primaco Sp. z o.o. 

z Polic, władze Zakładu Ochrony Środowiska 

w Międzyzdrojach zdecydowały, że najbardziej 

optymalnym rozwiązaniem dla firmy jest system 

Comarch OPT!MA. Proces implementacji 

systemu objął analizę przedwdrożeniową, 

konfigurację systemu, szkolenie użytkowników, 

a obecnie asystę techniczną. Moduły, które 

wdrożono to:  

 

 



 Analizy, 

 Pulpit Menadżera, 

 Kadry i Płace, 

 Handel, 

 Kasa/Bank, 

 Księga handlowa Plus, 

 Środki Trwałe. 

Korzyści 

Dzięki wdrożeniu systemu Comarch OPT!MA, pracownicy Firmy zyskali kompleksowe i zintegrowane 

rozwiązanie do sprawnej obsługi procesów zachodzących w firmie. System jest zintegrowany, 

co pozwoliło wyeliminować pewne czynności np. przeksięgowywanie ZUS i podatków 

z miesiąca następnego na bieżący przy listach płac. Wszystkie schematy pozwalają na automatyczne 

księgowanie dokumentów, dzięki czemu nie trwa to teraz 3 dni, ale ok. 10-15 min. Produktywność 

firmy wzrosła aż o 26%. 

"System jest przejrzysty i łatwy w obsłudze. Bardzo usprawnia nam codzienną pracę. Integracja 
poszczególnych modułów pozwala nam na optymalizację czasochłonności obsługi firmy, 
a docelowo – zwiększenie produktywności”.– dodaje Adam Celiński. 

 

Dane klienta: 

Zakład Ochrony Środowiska  
ul. Nowomyśliwska 86,  
72-500 Międzyzdroje 
tel. 91 328 08 73 
www.zosmiedzyzdroje.pl  

 
 

 

Firma wdrażająca: 

Primaco Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 7 

72-010 Police 
tel. 91 464 78 45 
www.primaco.pl  

 

 


