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Prezentujemy Państwu ko-
lejny numer Kwartalnika pod-
sumowującego drugi kwartał 
br. Jest to szczególny okres, 
ponieważ 3 czerwca 2013 
r. w Sali Kolumnowej Sejmu 
RP pod Honorowym Patro-
natem Marszałek Sejmu Pani 
Ewy Kopacz, Wicepremiera, 

Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, Mini-
ster Rozwoju Regionalnego Pani Elżbiety Bieńkowskiej, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbary Ku-
dryckiej i Ministra Cyfryzacji i Administracji Pana Michała 
Boniego miał miejsce Kongres Klastrów Polskich. Klaster 
Firm Informatycznych był partnerem tego wydarzenia.  

Patronowaliśmy również innemu dużemu wydarze-
niu jaki m jest coroczny Kongres Profesjonalistów Public 
Relations, podczas którego głos zabierały firmy skupione  
w Klastrze IT poruszając temat  technologii w komuni-
kacji. 

W środowisku akademickim również daliśmy o sobie 
znać biorąc udział w IT Academic Day, czyli w spotkaniu 
dla fanatyków informatyki i nowych technologii. 

Ważnym elementem współpracy klastrowej jest rów-
nież rozpoczęcie przygotowań do opracowania wspól-
nej oferty klastra, czyli zbioru kompetencji skupionych  
w klastrze. Biznes to najważniejsza sprawa dla każdej fir-
my, dlatego wspólna oferta odpowiednio skatalogowana 
z pewnością będzie atrakcyjną formą prezentacji produk-
tów i usług z branży IT. 

Życzę miłej lektury! 

Paweł Kielanowski
Dyrektor Biura Klastra

OD REDAKCJI
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I  K O N G R E S  K L A S T R Ó W  P O L S K I C H

I KONGRES 
KLASTRÓW
POLSKICH
W SEJMIE RP ZAKOŃCZONY 
WIELKIM SUKCESEM

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska 
klastrowego. Na spotkanie przybyło ponad 300 osób. W kon-
gresie, który odbył się pod hasłem „Klastry potencjałem rozwoju 
polskiej gospodarki”, wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, 
polityki, nauki, władze samorządowe oraz specjaliści, eksperci  
i koordynatorzy klastrów z całej Polski. Rozmawiano m.in.  
o organizacyjnych, administracyjnych i finansowych problemach,  
z którymi obecnie borykają się klastry. Zastanawiano się, w jakim 
stopniu organizacja systemu podatkowego dostosowana jest do 
wyzwań, które stawia współczesna gospodarka. Tematami dys-
kusji były też kwestie zagospodarowania pieniędzy przeznaczo-
nych na rozwój przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach.

 Za nami I Kongres Klastrów Polskich w Sali Kolumnowej Sej-
mu RP pod Honorowym Patronatem Marszałek Sejmu Pani 
Ewy Kopacz, Wicepremiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza 
Piechocińskiego, Minister Rozwoju Regionalnego Pani Elżbiety 
Bieńkowskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Bar-
bary Kudryckiej i Ministra Cyfryzacji i Administracji Pana Michała 
Boniego. 

Kongres organizowany był przez Parlamentarny Zespół ds. Po-
lityki Klastrowej, Związek Pracodawców Klastry Polskie przy 
wsparciu finansowym Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu oraz 
Podkarpackiego Klastra Informatycznego. Koordynatorem całego 
przedsięwzięcia był Bogdan Węgrzynek prezes zarządu Ogólno-
polskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. 

http://www.klasterit.pl
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A K T U A L N O Ś Ć I  Z  K L A S T R A

Blisko 40 firm w klastrze!
 
 ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., International Trade Technolo-
gies, Moonbite - Technologie Internetowe, ART3D i TNT Busi-
ness – to nowi członkowie Klastra Firm Informatycznych Polski 
Wschodniej. Tym samym zrzesza on już blisko 40 podmiotów z 
branży ICT, z województwa podkarpackiego oraz innych woje-
wództw Polski Wschodniej.

Zainteresowanie klasteringiem w Polsce stale rośnie. Tego typu 
inicjatywy, powstają jak grzyby po deszczu niezależnie od regio-
nu czy branży w jakiej działają. Rośnie także liczba firm zaintere-
sowanych taką formą współpracy. Podmioty, które dotychczas 
sceptycznie odnosiły się do idei klastrów nie tylko doceniają sens 
funkcjonowania takich przedsięwzięć, ale decydują się do przyłą-
czenia się do nich.

Jakie firmy mogą przystąpić do Klastra?

Do inicjatywy mogą wstąpić wszystkie firmy prowadzące dzia-
łalność w branży IT na terenie województw: podlaskiego, war-
mińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkar-
packiego.

klaster it partnerem kongresu 
profesjonalistów pr

 Wydarzenie zgromadziło ponad 200 uczestników oraz 30 
prelegentów.W tym roku w Rzeszowie eksperci poszukiwali od-
powiedzi na pytania: Co dalej z PR? Dokąd zmierza? Nadal się 
rozwija, czy stoi w miejscu? Organizatorami Kongresu byli: Uni-
wersytet Wrocławski i Newsline Sp. z o.o., a sponsorem głów-
nym - firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.
Klaster IT również zaangażował się w Kongres PR, z uwagi na to, 
że bardzo często PR-owcy korzystają z wielu nowoczesnych na-
rzędzi do komunikowania nie tylko w świecie realnym, ale rów-
nież wirtualnym. Cóż - jakie czasy - takie narzędzia, dlatego nie 
mogło nas tu nie być :)

Aktualności

Z KLASTRA

http://www.klasterit.pl
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A K T U A L N O Ś Ć I  Z  K L A S T R A

 ZETO - RZESZÓW to duża i stabilna firma, która istnieje na 
Podkarpaciu już od przeszło 45 lat. W tym czasie wypracowali 
sobie uznanie jako jedna z najlepszych firm teleinformatycznych 
w tym regionie, co potwierdzają uzyskane referencje, nagrody  
i wyróżnienia praktycznie z całego okresu działalności firmy. 
Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż ich klientami są m.in.: 
organizacje rządowe i samorządowe oraz wiele czołowych firm  
z Podkarpacia. Siedziba główna firmy znajduje się w Rzeszowie,  
a pozostałe dwie jednostki w Krośnie oraz Przemyślu. Zatrudnia-
ją ponad 120 profesjonalistów z każdej dziedziny informatyki. Po-
siadają Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakości  
i Bezpieczeństwa Informacji spełniający wymagania norm PN-EN 
ISO 9001 : 2009 i PN-ISO/IEC 27001 : 2007. 

Dzięki współpracy z czołowymi firmami ryku światowego oferują 
sprawdzone i skuteczne rozwiązania dla Klientów: 
- Sektora biznesowego (Przemysł, Budownictwo, Handel,  
    Usługi), 
- Sektora instytucjonalnego (Instytucje: Publiczne, Finansowe), 
- Klienta indywidualnego.

Firma ZETO – RZESZÓW uczestniczy w przetargach na pro-
dukty i usługi z branży IT. To co ich wyróżnia spośród innych 
firm doceniło już wielu Klientów takich jak ZUS, Urząd Miasta  
w Krośnie, Zelmer Rzeszów S.A., grupa kapitałowa czy ICN Polfa 
Rzeszów S.A.. Starają się cały czas podążać drogą nowoczesnych 
technologii. Poprzez wieloletnie działanie na krajowym rynku 
usług informatycznych Klient zawsze może liczyć na ich wiedzę, 
doświadczenie i uczciwość kupiecką. Ich kontakty z Klientem są 
zorientowane na budowanie długofalowych relacji będących źró-
dłem satysfakcji dla obu stron. Dostarczają Klientowi rozwiązań 
na najwyższym poziomie technicznym i technologicznym, speł-
niających specyficzne jego oczekiwania, z zachowaniem konku-
rencyjnych cen i uzgodnionych terminów realizacji.

WWW.ZETORZESZOW.PL

WWW.ZETORZESZOW.PL

WWW.ART3DTECHNOLOGY.PL

WWW.ITT-POLAND.COM

 ART3D Technology jest dynamicznie rozwijającą się firmą 
zajmującą się nowoczesnymi technologiami informatycznymi. 
Głównym profilem firmy są systemy prezentacji informacji.

Oferowane rozwiązania:
 - Wirtualna Przymierzalnia  - Kioski informacyjne 
 - Urzędomaty    - Systemy Video-CV 
 - Elektroniczne Tablice Informacyjne 
 - Systemy transmisji wielokanałowe 
 - Elektroniczne Systemy Informacyjne 
 

Zakres świadczonych usług:
 - Tworzenie dedykowanych aplikacji 
 - Wdrożenia gotowych aplikacji i produktów 
 - Usługi integracyjne     - Doradztwo informatyczne 
 - Zarządzanie projektami     - Projekty badawcze 
 - Pozyskiwanie funduszy unijnych

 International Trade Technologies Sp. z o.o. to nowo-
czesna firma, dostarczająca innowacyjne rozwiązania biz-
nesowe dla firma pragnących zautomatyzować, posze-
rzyć, bądź rozpocząć proces realizacji eksportu towarów. 
Dostarczane przez nas oprogramowanie to profesjonalnie przy-
gotowany zestaw narzędzi informatycznych i rozwiązań biz-
nesowych, który pozwoli na optymalizację zadań związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesów eksportowych. 
Podsiadana wiedza i doświadczenie handlowe zdobyte na rynkach 

Dołączyli 
do nas ... 

międzynarodowych pozwoliło na przygotowanie programu, który 
w swej prostocie zapewnia pełną gamę możliwości edycyjnych, cią-
gle pozostając w gotowości do rozbudowy według potrzeb klienta. 
 

14 listopada 2012 roku Rada Programowa Inkubatora Technolo-
gicznego PPNT pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek, a Zarząd 
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wyraził zgodę na 
umiejscowienie ITT w Inkubatorze Technologicznym, tym sa-
mym klasyfikując ITT w gronie najbardziej innowacyjnych firm 
na Podkarpaciu. 

http://www.klasterit.pl
http://www.zetorzeszow.pl/
http://www.zetorzeszow.pl/
WWW.ART3DTECHNOLOGY.PL
http://www.itt-poland.com/
http://www.fibnet.com.pl
http://tiointeractive.pl
http://tiointeractive.pl
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A K T U A L N O Ś Ć I  Z  F I R M

WYRÓŻNIENIA 
DLA PROJEKTÓW IDEO

 Eksperci Fundacji Widzialni oraz użytkownicy niewidomi, 
niedowidzący i głusi przebadali 114 serwisów administracji pu-
blicznej pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych.  
W pierwszej 5 zestawienia znalazły się 2 serwisy autorstwa 
Ideo.

Celem badania zrealizowanego przez Fundację Widzialni było 
określenie stanu dostępności stron internetowych administracji 
publicznej w oparciu o WCAG 2.0. Warto przyjrzeć się wyni-
kom badania przeprowadzonego rok po wejściu w życie rozpo-
rządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany in-
formacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych.

Ocenie poddanych zostało 13 kryteriów dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Pod uwagę brano czynniki mające najwięk-
szy wpływ na funkcjonowanie serwisów www i odbiór treści, ta-
kie jak: kontrast, nagłówki, tytuł strony, sens linków, mapa strony, 
obsługa za pomocą klawiatury oraz działanie wyszukiwarek.

Zaprojektowany i zrealizowany przez Ideo serwis internetowy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) 
otrzymał najwyższą notę ze wszystkich stron www poddanych 
badaniu. 

Serwis www.mpips.gov.pl został doceniony m.in. za czytelną 
strukturę, kategoryzującą informacje oraz pozwalającą na ich 
szybkie wyszukiwanie. Zaletą strony – w ocenie Fundacji - są 
również dodatkowe nawigacje pozwalające na bezpośrednie 
przejście użytkownika korzystającego z programu czytającego do 
menu głównego, podmenu oraz treści strony.

W pierwszej piątce zestawienia znalazła się także zaprojektowa-
na przez Ideo Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej - www.prezydent.pl.

Warto dodać, że znajdujące się w pierwszej piątce serwisy Mini-
sterstwa Finansów zostały wdrożone w oparciu o przygotowany 
przez Ideo projekt funkcjonalny, który zawierał między innymi 
wnioski i sugestie wynikające z badań serwisów administracji pu-
blicznej. Ideo odpowiedzialne było za zaprojektowanie architek-
tury informacji oraz funkcjonalności serwisu głównego Minister-
stwa Finansów jak i podległych mu serwisów Resortów.

Więcej na temat badania oraz pełna wersja raportu dostępna 
jest na stronie Fundacji Widzialni: www.widzialni.eu 

Aktualności Z FIRM

GUARDAR.PL WWW.IDEO.PL

WARSZTATY Z SYSTEMÓW IP FIRMY 
BCS ORAZ ROZWIĄZAŃ ZASILANIA 
POE FIRMY ATTE

 W dniu 24 maja 2013 r. na terenie malowniczego zespołu 
zamkowo-parkowego w Dubiecku odbyły się kolejne warsztaty z 
systemów IP firmy BCS oraz rozwiązań zasilania PoE firmy ATTE 
dla naszych klientów.

Przedstawiciele marki BCS oraz ATTE przedstawi-
li pełną ofertę produktową, a w szczególności skupili się na: 
 - nowych kamerach IP stałopozycyjnych oraz szyb 
 koobrotowych w tym z funkcją AutoTracking’u, 
 - nowych seriach rejestratorów IP,
 - możliwościach zastosowania modułowych zasilaczy buforo- 
 wych PoE w systemach telewizji dozorowej IP,
 - sposobami zabezpieczania urządzeń przed przepięciami  
 w instalacji niskonapięciowej.
 
Poruszona została również istotna kwestia Autoryzowanych 
Punktów Sprzedaży, oraz Autoryzowanych Punktów Instalator-
skich firmy GUARDAR.

Tradycyjnie wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody 
rzeczowe, m. in. kamery BCS IP, rejestratory BCS IP, zasilacze 
ATTE.

http://www.klasterit.pl
http://guardar.pl/
http://www.ideo.pl
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A K T U A L N O Ś Ć I  Z  F I R M

WWW.FEB.NET.PL

EFEKTY EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ 
FEB

 Dynamicznie prowadzona ekspansja zagraniczna przez Fabrykę 
e-biznesu Sp. z o.o. przynosi efekty w postaci umów handlowych 
i partnerstwa z firmami oraz organizacjami. W skali kilku miesięcy 
przedstawiciele FEB, przeprowadzili rozmowy handlowe z firma-
mi z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Słowacji, Szwecji i Stanów 
Zjednoczonych. 

Fabryka e-biznesu specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych 
rozwiązań internetowych, dzięki którym przedsiębiorcy zyskują 
innowacyjność i zwiększają efektywność procesów wewnątrz 
firmy. FEB to także świetnie działająca grupa specjalistów w e-
marketingu, pozwalająca na czerpanie korzyści z mediów spo-
łecznościowych oraz reklamy internetowej.

Długofalowa strategia FEB przewidywała dalszą ekspansję poza 
granice Polski. Przygotowany plan obejmował kilka kluczowych 
państw, dzięki odpowiedniej ofercie i doświadczeniu branżowym 
mieliśmy gwarancję pozyskania klientów i partnerów bizneso-
wych – mówi Mateusz Zych, Prezes FEB. 

Ostatnim sukcesem Fabryki e-biznesu jest zawarcie umowy  
z francuską grupą Bouygues, na dostarczenie wewnętrznego sys-
temu zarządzania wiedzą i e-learningiem. Grupa Bouygues działa 
między innymi w branży budowlanej, telekomunikacyjnej i ener-
getycznej, jest autorem takich projektów jak tunel pod kanałem 
La Manche oraz Stade de France w Paryżu. 

Warto wymienić że w skali ostatniego półrocza, przedstawicie-
le FEB nawiązali współpracę partnerską z firmami o podobnym 
profilu działalności z Francji, Szwecji i Słowacji. Dodatkowo, aby 
być bliżej swoich klientów w Stanach Zjednoczonych, Frabryka 
e-binzesu została członkiem Polsko-Amerykańskiej Izby Handlo-
wej (PACC) z siedzibą w Chicago.

Efekty zagranicznej ekspansji wpływają pozytywnie na rozwój fir-
my i kompetencje pracowników, co wiąże się z niesłabnącym 
zapotrzebowaniem kadrowym, w szczególności na utalentowa-
nych programistów. 

WWW.APPHOUSE.PL

WWW.ABERIT.EU

PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCĄ SIĘ 
FIRMA APPHOUSE

tworząca oprogramowanie dla firm w postaci zarządzanych jak  
i dedykowanych aplikacji mobilnych wprowadza 2 nowe produk-
ty dla 2 branż. Dla branży horeca jest to pełni zarządzana aplikacja 
„Hotele i Restauracje” - naszpikowane autorskimi rozwiązaniami 
firmy appHouse nowoczesne narzędzie marketingowe służące 
do promocji i reklamy, dostępne na smartfony i tablety.

Kolejnym produktem jest „e-wydawictwo”, jest aplikacją dedy-
kowaną dla wydawnictw, gazet, publikacji. E-wydawnictwo to 
również wypełni zarządzana posiadająca prosty i intuicyjny panel 
konfiguracyjny aplikacja konwertująca każdego rodzaju wydaw-
nictwo w ciesząca oczy i palce, przejrzystą aplikacje na tablety  
i smartfony.

ABERIT 
- APLIKACJA W SIECI KAUFLAND

  Zdecydowanie zwiększyła się liczba ogólnopolskich projek-
tów, nad którymi pracuje zespół firmy. Jednym z ciekawszych 
projektów realizowanych w ciągu kilku ostatnich tygodni należy 
m.in.: aplikacja internetowa, będąca atrakcyjną formą elektro-
nicznego katalogu worków do odkurzaczy dostępnych w sieci 
supermarketów Kaufland w całej Polsce, obejmującej także sieć 
sklepów Lidl.

Najlepiej byłoby znać konkretny symbol worka do odkurzacza. 
Co jeśli go nie pamiętamy a jesteśmy przy sklepowej półce z 
zamiarem zakupu? Aplikacja da odpowiedź na pytanie: jaki jest 
symbol worka do odkurzacza, który chcę kupić? Stworzona  
z myślą o aktywnych użytkownikach smartfonów, którzy wyko-
rzystują ich potencjał, przez co mogą sobie pozwolić na tego 
rodzaju niepamięć :) Wystarczy zeskanować QR kod umiesz-
czony na opakowaniu jakiegokolwiek worka do odkurzacza, by 
przejsć do aplikacji, kolejno podać markę i model odkurzacza lub 
odnaleźć znany kształt worka - wówczas pojawi się poszukiwany 
symbol worka.

Wszystko w wysokiej dbałości o szczegóły, responsywnie i z za-
chowaniem najnowszych trendów projektowania.

http://www.klasterit.pl
http://www.feb.net.pl
http://www.feb.net.pl
http://aberit.eu/
http://www.apphouse.pl/
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Exacto Sp. z o.o. dla Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie
 
Od maja wdrażana jest kampania społeczna dla Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Rzeszowie, która opracowana została przez 
agencję public relations Exacto Sp. z o.o. Projekt jest realizowany 
na terenie województwa podkarpackiego. Główny cel przed-
sięwzięcia to kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa 
zawodowego wśród uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców 
oraz nauczycieli.
Akcja społeczna „Przejdź na zawodowstwo” pokazuje młodym 
ludziom m.in. możliwości, jakie mają na rynku pracy oraz zachęca 
ich do zdobywania praktycznych umiejętności poprzez kształce-
nie zawodowe.

BADANIA ZLECANE TABLETEM

 Firma BMM Sp. z o.o. przeprowadziła kompleksową informa-
tyzację Szpitala Powiatowego w Chmielniku (woj. świętokrzy-
skie). Dzięki projektowi, którego wartość wyniosła 1,17 mln zł, 
w placówce praktycznie wyeliminowano używanie dokumentacji 
papierowej.

Informatyzacja jednostki sprawiła, że pacjenci za pomocą Inter-
netu mogą rejestrować się do poradni oraz sprawdzać wyniki 
badań. Zmiany dotyczą także funkcjonowania placówki szpital-
nej i zakładu opieki długoterminowej. Zastosowanie tabletów 
medycznych, opartych na komunikacji bezprzewodowej, spo-
wodowało, że dostęp do danych medycznych zgromadzonych 
w systemie, lekarz ma teraz bezpośrednio przy łóżku chorego. 
Tablety wyposażone zostały w czytniki umożliwiające bezbłędną 
identyfikację pacjenta. Wdrożone rozwiązanie pozwala nie tylko, 
w sposób szybki i wygodny, na przeglądanie historii przebiegu 
choroby oraz wyników badań, ale również na zlecanie kolejnych 
badań lub terapii lekowych.

GEOOPTIMAL

 nowe narzędzie firmy DIGIT-AL do optymalizacji tras han-
dlowców, przedstawicieli i kurierów. Narzędzie zaprojektowa-
ne w formie wtyczki integrowanej z dowolnym systemem ERP. 
Obsługuje lokalizację geograficzną kontrahentów, miejsc dostaw 
oraz zapewnia optymalizację wielopunktowych tras przejazdów.

Współpracuje z Google Maps, Microsoft Bing oraz mobilnym 
systemem nawigacji AutoMapa. 

WWW.DIGIT-AL.PL

WWW.MOBITOUCH.NET

WWW.BMM.COM.PL

MOBITOUCH
Młodzi ambitni i utalentowani pasjonaci!

 W ostatnim kwartale było całkiem głośno na temat studentów 
z firmy MobiTouch, którzy odnieśli dwa spore sukcesy na skalę 
krajową. Pierwszym z nich był ogólnoświatowy konkurs Imagine 
Cup organizowany przez Microsoft. Drużyna Touch The Future 
dostała się na finały krajowe w kategorii Games ze swoim projek-
tem CityQuest, grą miejską wykorzystującą najnowsze zdobycze 
technologii. Drużyna zajęła, co prawda 4 miejsce w swojej kate-
gorii, lecz zapowiada, że wystartuje już za rok. 

To nie zniechęciło młodych pasjonatów, niemal miesiąc później 
wystartowali w hackatonie programistycznym o tematyce NFC i 
zdobyli pierwsze miejsce w kategorii rozrywka modyfikując tym 
samym wcześniejszy projekt. 

To nie są jedyne sukcesy, już wcześniej w kole naukowym wygry-
waliśmy podobne konkursy – podkreślają.

Wszyscy pracują w firmie MobiTouch tworząc aplikacje mobilne 
oraz gry. Obecnie biorą udział w kolejnym konkursie i mają na-
dzieję, że jeden z 3 zgłoszonych projektów przejdzie do finałów 
krajowych, w których biorą udział również inne firmy z Polski.
To nie wszystko, w tym kwartale organizowali konferencję IT 
Academic Day na WSIiZ dla wszystkich pragnących dowiedzieć 
się czegoś więcej o nowych technologiach i tworzeniu startu-
pów. Na konferencję specjalnie przylecieli wygłosić swój wykład 
prelegenci z zagranicy. Cała konferencja odbyła się pod patrona-
tem Microsoft.

Jak znaleźć dobrego pracownika? Na to pytanie zna odpowiedź 
MobiTouch, wspierając studentów na WSIiZ organizuje wraz z 
Rzeszowską grupą NET WSIiZ (pod patronatem Microsoft) Co-
deCampy – to całodniowe warsztaty, w których studenci tworzą 
aplikacje na Windows 8/ Windows Phone 8 i zdobywają nagrody 
w postaci smartphonów oraz tabletów. W ten sposób można 
wyłowić najzdolniejszych i zaproponować im pracę w firmie.

A K T U A L N O Ś Ć I  Z  F I R M

WWW.EXACTO.PL

http://www.klasterit.pl
http://www.digit-al.pl/
http://www.mobitouch.net
http://WWW.BMM.COM.PL
http://www.exacto.pl


www.klasterit.pl

9

żyteczny. Wśród oferowanych aplikacji spotkać możemy wiele 
przydatnych narzędzi, ale także mnóstwo rozrywki. Popularno-
ścią cieszą się programy do edycji tekstu, grafiki, oraz te na pozór 
tylko prostsze, które kontrolują nasze podstawowe czynności 
życiowe, takie jak puls, temperatura ciała czy rytm serca.

Jak praktycznie wykorzystać nowoczesne technologie mobilne  
i rozwiązania e-commerce? Jakie zaawansowane i rozbudowane 
technologicznie platformy sprzedażowe można spotkać obecnie 
na rynku? A wreszcie, jak wystrzegać się przed najczęściej popeł-
nianymi błędami przy tworzeniu biznesu sprzedażowego? Od-
powiedzi na te i wiele innych pytań będą poszukiwać uczestnicy 
kolejnej konferencji Klastra IT. „Mobile & e-commerce w bizne-
sie” to wydarzenie, które 26 września br. zgromadzi w Hotelu 
Rzeszów osoby zarządzające dużymi i średnimi firmami. Spotka-
nie będzie obejmowało bogate merytorycznie wykłady plenarne 
oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów. 

W programie konferencji przewidziano między innymi wystąpie-
nia: 

Romana BIEDY, radcy prawnego, rzecznika patentowego, Mar-
cina ZABOROWSKIEGO z Fabryki e-biznesu Sp. z o.o., Pawła 
JANDY z MobiTouch sp. z o.o., Agnieszki TROJNAR z Agencji 
Interaktywnej Aberit, Rafała CENCORY i Piotra BEREZIEWI-
CZA z AppHouse Sp. z o.o., Marcina JAWORA z ZETO-RZE-
SZÓW Sp. z o.o.

MOBILKI JAK
DRÓŻKA DO 
E-SKLEPU?
Zapowiedź konferencji

 Atrakcyjność mobilności i rozwiązań e-commerce rośnie  
z każdym dniem. Kreatorzy tych pomysłów prześcigają się w co-
raz to nowszych propozycjach wyznaczając tym samym kierunki 
globalnego rozwoju technologicznego. O tym, co jest popularne, 
a zarazem skuteczne będziemy mogli rozmawiać na wrześniowej 
konferencji Klastra IT – Mobile & e-commerce w biznesie.
 
E-commerce, czyli handel elektroniczny istnieje w świadomości 
konsumentów już od wielu lat. W Internecie znajdziemy mnó-
stwo portali i serwisów, których celem nie jest już sam fakt kupo-
wania i sprzedawania za pośrednictwem sieci, ale przede wszyst-
kim ułatwienie konsumentowi dokonania rozsądnego wyboru. 
W tym celu użytkownik Internetu otrzymuje narzędzia takie jak 
m.in.: porównywarki cen, wirtualny koszyk, czy wreszcie zakupy 
grupowe.

Telefony komórkowe to już nie tylko urządzenia z możli-
wością dzwonienia i wysyłania smsów. Dzisiaj telefon bez wi-
deokonferencji, płatności zbliżeniowych, czy wymiany plików  
w systemie NFC staje się dla niektórych osób właściwie bezu-

A K T U A L N O Ś Ć I  Z  K L A S T R A
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Udostępnianie e-faktur
 E-fakturę można wystawić i udostępnić każdemu, kto wyrazi 
na to zgodę. Nie jest zatem konieczne definiowanie w umowie 
między stronami sposobu obrotu fakturami (choć z pewnością 
uwiarygadnia to autentyczność udostępnianych e-faktur). Wy-
magana zgoda może być wyrażona pisemnie, poprzez zaznacze-
nie pola „wyrażam zgodę na otrzymywanie e-faktur” na stronie 
internetowej, drogą mailową, a nawet w trakcie rozmowy tele-
fonicznej. Co więcej, dopuszczalna jest dorozumiana akceptacja, 
przepisy nie regulują bowiem, że akceptacja musi nastąpić przed 
wysłaniem dokumentu. Jeśli jednak nabywca po otrzymaniu e-
faktury wyrazi brak zgody na wystawianie tego typu dokumentu, 
należy wystawić duplikat w wersji papierowej i wysłać go w for-
mie tradycyjnej.

Same e-faktury można przekazywać w dowolny sposób. Po-
cząwszy od drogi e-mailowej, poprzez faks, skończywszy na we-
wnętrznym systemie (np. systemie B2B, do którego mają dostęp 
autoryzowani partnerzy). W wersji najbardziej zaawansowanej 
możliwa jest integracja systemów księgowych przedsiębiorcy  
i kontrahentów, która pozwala na umieszczenie e-faktury bez-
pośrednio w systemie kontrahenta w momencie jej wystawienia. 
Niezależnie od tego jaką formę dostarczania e-faktur przedsię-
biorca wybierze - najważniejsze jest, aby zapewniona została au-
tentyczność pochodzenia i integralność treści dokumentu. Jeśli  
z wybranego sposobu wynika spełnienie tych cech, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby uznana została prawidłowość faktury.

Przechowywanie e-faktur
 E-faktury można przechowywać w dowolny sposób, zarów-
no w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej papierowej. Można 
zatem e-fakturę wydrukować i traktować ją jak tradycyjną, jak 
i przechowywać w formie elektronicznej. Dotyczy to zarówno 
wystawców, jak i nabywców e-faktur. Przy określaniu sposobu 
przechowywania faktur otrzymanych drogą elektroniczną nale-
ży jedynie zwrócić uwagę, aby zostały zapewnione podstawowe 
cechy e-faktur (czyli autentyczność pochodzenia, integralność 
treści oraz czytelność) od momentu ich wystawienia do termi-
nu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Konieczne jest 
również stosowanie takiego systemu archiwizacji, dzięki któremu 
odszukanie ich będzie bezproblemowe, a w przypadku żądania 
organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – był możli-
wy natychmiastowy dostęp do nich.
 

Nie bez znaczenia dla korzyści wynikających z używania e-faktur 
jest ilość miejsca wymagana do przechowywania dużej ich ilości. 
Standardowy dysk komputera mieści bowiem ilość faktur wyma-
gającą do przechowywania w formie standardowej nawet 400 
regałów.

Podstawa prawna 
 Aktualnie podstawą prawną do wystawiania e-faktur jest art. 
106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania 
faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz 
trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kon-
troli skarbowej (Dz. U. 2010, nr 249, poz. 1661).

Marcin Kandefer, 
kierownik projektów, 
Logito Sp. z o.o.

Za wykorzystaniem faktur w postaci elektronicznej  
przemawia wiele korzyści. Począwszy od niższych 
kosztów wydruku i wysyłki, przez większą łatwość ob-
sługi i archiwizacji, a na skróceniu czasu płatności skoń-
czywszy. Wykorzystywanie w działalności gospodar-
czej e-faktur to także spora oszczędność czasu. Warto 
do tego dodać pozytywny odbiór tej formy przez oto-
czenie jako ekologicznej, nowoczesnej i ułatwiającej 
proces rozliczania. Mimo tych niewątpliwych korzyści 
wielu przedsiębiorców ma obawy przed wdrożeniem 
e-faktur. Ale czy jest się czego obawiać?

 E-faktura to – zgodnie z ustawią - nic innego jak elektroniczny 
odpowiednik faktury papierowej. Oznacza to, że możemy cał-
kowicie zrezygnować ze stosowania faktur w wersji papierowej  
i przejść na wystawianie swoim odbiorcom faktur w formie elek-
tronicznej. W świetle obowiązujących przepisów e-faktura jest 
traktowana na równi z fakturą papierową.

Wymagania ustawodawcy wobec e-faktury
 Tak jak faktura papierowa - e-faktura to dokument, którzy ma 
określone przez ustawodawcę cechy jakimi powinien się cha-
rakteryzować. Kluczowymi czynnikami jest przede wszystkim za-
pewnienie autentyczności, integralności treści oraz czytelności.  
 

Autentyczność dotyczy pewności co do tożsamości podmiotu 
dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy (czyli po pro-
stu wystawcy faktury). Można ją zapewnić np. poprzez stosowa-
nie podpisu cyfrowego lub systemu EDI (wykorzystujące metody 
uwierzytelnienia, tj. kodów podmiotów wysyłających faktury). 
Metody te są rekomendowane przez ustawodawcę. Nie oznacza 
to jednak, że inne nie będą akceptowalne. Autentyczność można 
zapewnić także poprzez ustalenie wysyłki e-faktur z konkretnego 
adresu wskazanego w umowie między stronami. W ten sposób 
o autentyczności świadczyć będzie fakt, że dostęp do danego 
adresu e-mail posiada tylko pracownik posługujący się tym ad-
resem (a co za tym idzie – znający hasło). Osoby postronne nie 
będą miały w takim wypadku wglądu w treść faktur i możliwości 
ich modyfikacji, a adres będzie ściśle związany wyłącznie z danym 
kontrahentem (jego pracownikiem). 

Integralność treści to nic innego jak brak możliwości zmia-
ny danych po wystawieniu e-faktury. Możną ją zapewnić między 
innymi poprzez stosowanie formatu PDF lub nieedytowalnych 
plików zapisanych w formacie Excel (zabezpieczonych hasłem 
administratora). 

Kwestia czytelności jest dość oczywista i dotyczy pewności 
co do treści e-faktury, co w plikach typ PDF czy Excel jest łatwe 
do zapewnienia. 

Mimo, iż ustawodawca wskazuje, iż autentyczność, integralność 
treści oraz czytelność można osiągnąć w szczególności poprzez 
podpis cyfrowy lub system EDI, nie ogranicza to wykorzystywania 
do tego celu innych metod. Ważne jest, aby przedsiębiorca po-
trafił udowodnić, że e-faktury wystawiane przez jego firmę mają 
zapewnione wszystkie wymagane przez ustawodawcę cechy.

E-faktura
Jak to działa?
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