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O firmie UNI-LEX Sp. z o. o.
Uni-Lex tworzą prawnicy, księgowi, kadrowe oraz bie-
gli rewidenci. Siedziba spółki znajduje się w Łodzi. 
Od ponad 25 lat firma prowadzi konsulting w zakresie 
prawno- księgowym dla dużych firm produkcyjnych, 
jak i małych podmiotów rodzinnych, zarówno w kra-
ju, jak i za granicą. UNI-LEX prowadzi liczne działa-
nia CSR, wpisujące się w zasady zrównoważonego 
rozwoju. Aktywnie włącza się w proces przeciwdzia-
ła wykluczeniom społecznym tak pracowników, jak 
i przedsiębiorców z dysfunkcją słuchu. Z jednej strony 
zatrudnia specjalistę z niedosłuchem oraz tłumacza 
języka migowego oraz integruje pracowników, a także 
uwrażliwia słyszącą część zespołu na potrzeby ogra-
niczenia osób głuchych. Z drugiej strony zapewnia 
profesjonalną i komfortową obsługę klientów również 
tych z dysfunkcją słuchu. To prawdopodobnie jedyny 
podmiot tego typu w Polsce, świadczący tak szeroki 
zakres usług dla firm, w tym dla przedsiębiorczych 
osób głuchych i niedosłyszących.

Wyzwania – sytuacja wyjściowa
UNI-LEX stawia na wiedzę i doświadczenie wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, ale najważniejszy 
jest zawsze Klient. Dlatego, kiedy w polskim systemie 
prawnym zaczęły obowiązywać unijne regulacje doty-
czące pakietu mobilności - to nadszedł również czas - 
na zmianę programu informatycznego w zakresie kadr 
i płac. Z uwagi na to, że  znaczna część klientów firmy 
stanowią podmioty z branży transportowej automaty-
zacja i sprawna obsługa pakietu mobilności postawiła 

UNI-LEX przed decyzją o zmianie dotychczas użytko-
wanego programu. Tym bardziej, że użytkowany pro-
gram do obsługi kadr i płac powodował konieczność 
ręcznego rejestrowania godzin pracy przewoźników 
w tym odpoczynków kierowców, delegowania oraz ta-
chografów.

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 
systemu: 

W dotychczas użytkowanym programie nie można 
było również prawidłowo wyliczyć wynagradzania pra-
cowników delegowanych. Zgodnie z regulacjami UE 
kierowcy muszą otrzymywać wynagrodzenie za pracę 
w danym kraju w takiej wysokości, w jakiej otrzymu-
ją je pracownicy w tym państwie. Przy czym przepi-
sy te dotyczą przewozów kabotażowych oraz cross 
trade z jednego kraju UE do drugiego – oba nie są 
siedzibą firmy przewozowej. Niestety użytkowany pro-
gram nie umożliwiał prowadzenia rozliczeń zgodnie 
z wymogami unijnymi.

Przebieg wdrożenia i korzyści
Wbrew obiegowej opinii o dużej ilości dostępnych na 
rynku rozwiązań informatycznych, znalezienie rozwią-
zania, które umożliwi obsługę pakietu mobilności w ka-
drach i płacach okazało się zadaniem bardzo trudnym. 
Na rynku pojawiło się szereg rozwiązań, po czym po 
przetestowaniu programu, okazywało się, że rozwią-
zania te zawierają szereg błędów.
Naszą uwagę przykuł program Comarch ERP Optima, 
który producent dostosował do obsługi pakietu mobil-



ności. Rozwiązanie Comarch ERP Optima cieszy się 
bardzo dobrymi opiniami, również wiele biur rachun-
kowych oraz doradców podatkowych z naszej okolicy 
rekomenduje je jako sprawdzony program do obsługi 
klientów biura. Podczas wyboru programu Comarch 
ERP Optima zaskoczył nas nie tylko profesjonalnie 
przeprowadzony proces prezentacji, ale również wy-
soki poziom kompetencji partnera Comarch firmy 
UNIWERS.COM. Dodatkowo zostaliśmy mile zasko-
czeni ilością dostępnych materiałów dydaktycznych 
przygotowanych przez producenta Comarch w postaci 
przejrzystych instrukcji czy filmów instruktażowych. 
Program Comarch ERP Optima w naszej opinii okazał 
się najbardziej dostosowanym produktem w zakresie 
kadr płac do obsługi pakietu mobilności.

Korzyści z wdrożenia systemu:

Na każdym etapie Comarch ERP Optima zaskakuje in-
tuicyjnym i łatwym w obsłudze interfejsem. Jako użyt-
kownicy Comarch ERP Optima na bieżąco otrzymu-
jemy informacje o zmianach w przepisach, co więcej 
mamy możliwość uczestnictwa w bezpłatnych webi-
nariach organizowanych przez producenta Comarch. 
Comarch ERP Optima to rozwiązanie, które nadąża  
za zmieniającymi się trendami rynkowymi oraz przepi-
sami prawa. Dzięki Comarch ERP Optima weszliśmy 
na wyższy poziom jakości obsługi klienta.

• O ponad 80 % zoptymalizowaliśmy pracę 
działu Kadr i Płac.

• O ponad 90% zmniejszyliśmy powstawanie 
błędów w rozliczeniach kadro- płacowych.

gdy nasi klienci budują przyszłość swoich firm, my 
z równie dużym zaangażowaniem dbamy o ich bez-
pieczeństwo prawne, podatkowe i kadrowo-płacowe. 
Skrupulatność, uważność, wiedza, doświadczenie 
oraz ukierunkowanie na dobro klienta to nasze mocne 
atuty. Wiemy jak najlepiej zająć się naszymi klientami 
i ich pracownikami i z jakich narzędzi warto korzystać. 
Dlatego też z pełną świadomością wybraliśmy opro-
gramowanie Comarch ERP Optima.

Janusz Piotrowski 
Prezes firmy UNI-LEX Sp. z o. o.

Wdrożone moduły Comarch ERP Optima

• Kadry i Płace wersja plus dla Biur Rachunkowych.
• Kasa/Bank.

Okiem Klienta

Siłą każdej firmy są pracownicy, którzy tworząc zespół 
mają realny wpływ na jej funkcjonowanie. Podczas 
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