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O firmie BIURO RACHUNKOWE "DEKRET" 

DOROTA WOJNIUSZ 

Właścicielką Biura Rachunkowego DEKRET jest 

Dorota Wojniusz, absolwentka Wydziału 

Rachunkowości i Finansów Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Instytutu Zarządzania i Marketingu 

Politechniki Koszalińskiej oraz licznych kursów 

przysposabiających do zawodu. Posiada wysokie 

doświadczenie zawodowe i wszechstronność w 

oferowanym zakresie usług. 

Swoją profesjonalną przygodę z rachunkowością i 

podatkami rozpoczęła w roku 1998, wtedy to 

uruchomiła swoją własną działalność. Biuro firmy 

Dekret jest wysoko wyposażone, pozwalające na 

zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry i przyjęcie 

szerokiego grona klientów. 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

W latach 90-tych używane powszechnie używane były 

mało nowoczesne, często jednostanowiskowe 

programy pracujące w środowisku DOS. Podstawowe 

problemy to: 

• wykorzystywanie różnych programów do 

księgowości uproszczonej i pełnej, 

• stosowanie niezintegrowanych 

z księgowością programów płacowych, 

• brak możliwości importu danych od klientów, 

• brak możliwości tworzenia przejrzystych 

wydruków graficznych,  

• brak integracji z pocztą elektroniczną, 

• problemy z elektroniczną wysyłką deklaracji 

podatkowych. 

Wraz z rozwojem biura wzrastały potrzeby i 

świadomość konieczności unowocześnienia 

oprogramowania. 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Wybór padł na oprogramowanie firmy Comarch 

dedykowane dla biur rachunkowych – Comarch ERP 

Optima. Wdrożenie zostało przeprowadzone przez 

lokalnego partnera Comarch – firmę KOMPIX.  Na 

początku roku 2006 w ciągu kilku tygodni wdrożone 

zostały moduły księgowości uproszczonej – Księga 

Podatkowa oraz księgowość kontowa – Księga 

Handlowa. W kolejnym etapie na przełomie roku 

2006/2007 wdrożone zostały Kadry i Płace. 

Dzięki integracji 

modułów księgowych 

i kadrowo-płacowych 

zautomatyzowano 

księgowanie list płac, 

a przygotowane 

schematy księgowe 

wpłynęły na 

znaczący wzrost 

wydajności pracy i 

zmniejszenie liczby 

pomyłek. Centralne 

zarządzanie bazami 

danych ułatwiło 



pracę z wieloma klientami. W kolejnych latach 

uruchomiono zaawansowane raportowanie – Analizy 

Business Intelligence oraz elektroniczny obieg 

dokumentów. Biuro korzysta również z dodatkowych 

narzędzi takich jak Comarch PPK i Comarch e-

Sprawozdania. 

Nowoczesny interfejs programu pozwala na szybkie 

wdrażanie nowych pracowników. Bardzo istotne w 

pracy księgowej są oferowane przez system Comarch 

ERP Optima ułatwienia: 

• pobieranie danych firm z GUS, 

• weryfikacja czynnego podatnika VAT, 

• weryfikacja białej listy rachunków bankowych, 

• elektroniczny import wyciągów bankowych, 

• kontrola poprawności numerów NIP, Regon, 

PESEL itp. 

• automatyczna aktualizacja kursów walut, 

• wysyłka seryjna deklaracji podatkowych 

wprost z programu, 

• możliwość kopiowania ustawień, schematów 

księgowych pomiędzy klientami biura, 

• elastyczne raportowanie, również dla grup 

podmiotów powiązanych. 

• automatyzacja księgowań,  

• automatyzacja wystawiania i wysyłki faktur 

dla klientów biura (CRM), 

• komunikacja z klientami z wykorzystaniem 

wbudowanej skrzynki e-mail. 

Okiem Klienta 

„Księgowość to nie tylko ewidencjonowanie zdarzeń 

gospodarczych, to także wszelkiego rodzaju polityka 

bilansu handlowego i podatkowego oparta na 

znajomości przepisów prawnych, jak również dbałość 

o finanse klienta poprzez wyszukiwanie najlepszych 

źródeł finansowania i poprawę płynności klienta.” 

Imię i Nazwisko 

Właściciel biura - Dorota Wojniusz 

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima 

▪ Księga Podatkowa 

▪ Księga Handlowa (Plus) 

▪ Kadry i Płace (Plus) 

▪ Kasa/bank  (Plus) 

▪ Biuro Rachunkowe 

▪ Środki Trwałe 

▪ Faktury 

▪ Analizy BI 

▪ CRM  

▪ Obieg Dokumentów 

▪ PPK 

▪ e-Sprawozdania 

▪ OCR 

 

 

  



 

Dane Klienta 

BIURO RACHUNKOWE "DEKRET" DOROTA 

WOJNIUSZ 

75-122 Koszalin 

Ul. Szczecińska 25A/3 

Tel. 94 347 41 03 

www.dekret-ksiegowosc.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Dorota Wojniusz - właściciel 

d.wojniusz@dekret-ksiegowosc.pl 

tel. 608 051 072 

Firma wdrażająca 

KOMPIX Spółka z o.o. 

75-430 Koszalin 

Ul. Cypryjska 11/1 

Tel. 94 340 49 49 

www.kompix.pl 
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