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Na zdjęciu świątecznym życząc wszystkiego najlepszego uśmiechają się do Państwa:   

Najwyżej (od lewej): Paweł Zegar, Marta Magolon, Maciej Skowronek, Joanna Weitzel 
Poniżej (też od lewej): Darek Hołota, Waldemar Bulczyński Magdalena Prętka,  

Renata Derda, Dawid Bulczyński, Jakub Śliwa, Aleksander Nowak, Adam Cichy, 
Grzegorz Kończak, Paweł Jankowski, Lidia Pabiańczyk-Leśnik, Leszek Całka,  
Anna Żak, Agnieszka Leśnik-Błaszczyk, Grażyna Maćkowiak, Joanna Leśnik, 
Agnieszka Mrozik, Krzysztof Marciniak 

Przykucnęli (znowu od lewej): Rafał Papierz, Piotr Przyborski, Bartosz Gilwatowski, 
Łukasz Gosieniecki, Krystyna Smolibowska, Katarzyna Wojdyło-Paluch,  
Wiktor Napierała  

U stóp wszystkich Maciej Ławniczak. 
 
 
 
 
Centrala 
 
System-1 Spółka z o.o. 
Ul. 28 Czerwca 1956 nr 213/215 
61-485 Poznań 
tel.  061 83 11 222 
fax.  061 83 11 808 

oddział w Katowicach 
 
System-1 Spółka z o.o. 
Ul. Franciszkańska 43 
40-707 Katowice 
tel. 032 202 62 99, 
 032 202 64 54 

 
www.system-1.pl       www.veritum.pl       poczta@system-1.pl

 
 
 

 2

http://www.system-1.pl/
http://www.veritum.pl/
mailto:poczta@system-1.pl


Szanowni Państwo! 
 
Oddajemy w Państwa ręce dziesiąty - zatem jubileuszowy - 
numer naszego Biuletynu. To już piąty rok, w którym 
komunikujemy się z Państwem w ten sposób.  
Pod szyldem System-1 dostarczamy Państwu system do 
zarządzania firmą już trzynaście lat. Nie jesteśmy przesądni: nie 
jest to dla nas liczba feralna, wręcz przeciwnie. To w 
trzynastym roku działalności System-1 Spółka dokonała 
największego rozwoju. Właśnie w trzynastym roku działalności 
wyemitowaliśmy system pod nową nazwą 

 
 
 
 
 
 
 
Veritum sprawdza się już jako nowoczesny system do zarządzania przedsiębiorstwem każdej 
branży, a w przedsiębiorstwach transportowych wyznacza nowoczesne standardy zarządzania. 
Podsumowaniu naszego trzynastego roku działalności poświęcamy oddzielny rozdział 
biuletynu. 
 
W mijającym roku podjęliśmy bardziej aktywne formy kontaktu z Państwem. Piszemy o tym 
także w dalszej części biuletynu. Cieszymy się, że nasze propozycje spotykają się z Państwa 
akceptacją. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z Państwa licznego udziału w organizowanych 
po raz pierwszy Jesiennych Warsztatach Veritum. Bardzo dziękujemy!!! 
 
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok każdy z nas żegna 
minione miesiące i pełni nadziei spogląda w przyszłość. Wszyscy pragniemy, by nasze 
rodziny przeżyły niepowtarzalne świąteczne chwile pokoju i wzajemnej bliskości. Życzymy 
sobie wszystkiego, co najlepsze. 

My również dołączamy skromne życzenia: 
zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich 
marzeń i zawodowej satysfakcji oraz wielu 
sukcesów w nadchodzącym Nowym 2008 Roku. 

 
 
 
 
 

Zarząd System-1 Spółka z o.o. 
       Lidia Pabiańczyk-Leśnik 
         Waldemar Bulczyński 
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Jesienne Warsztaty Veritum 
 
 
W funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa bardzo ważną rolę odgrywają Klienci i ich 
opinie. To dzięki nim wiemy, w jakich kierunkach rozwijać system Veritum oraz jakie 
obszary są szczególnie ważne dla optymalnego kierowania firmą. Chcąc usłyszeć Państwa 
sugestie i poznać Państwa doświadczenia zorganizowaliśmy Jesienne Warsztaty Veritum.  
Na nasze zaproszenie odpowiedziało prawie 80 osób z różnych miast, z różnych 
przedsiębiorstw (z dużą przewagą PKSów). Spotkaliśmy się w połowie listopada w Toruniu, 
w Hotelu Filmar, gdzie mieliśmy okazję poznać się wzajemnie i porozmawiać o wspólnych 
sprawach. Minione Warsztaty Veritum zapoczątkowały cykl konferencji, których celem jest 
stworzenie platformy wymiany doświadczeń pomiędzy nami a użytkownikami systemu. 
Tematem przewodnim tego spotkania były zagadnienia związane z administrowaniem 
systemu i szeroko rozumianym transportem.  
 
Pierwszego dnia, po krótkim powitaniu przez Wiceprezes System-1 p. Lidię Pabiańczyk-
Leśnik, zaprezentowane zostały kierunki rozwoju systemu. Prezes System-1  
p. Waldemar Bulczyński przypomniał prezentowaną już w poprzednim biuletynie koncepcję 
systemu Veritum PKS. Następnie bardziej szczegółowo omówiono nowości w modułach 
Tachografy Cyfrowe, Stacja Paliw, Produkcja oraz Bilety FK. Zagadnienia te były 
przedstawiane przez programistów i specjalistów naszej firmy, co zapewniło najbardziej 
efektywny przekaz.  
 
 

Nasi specjaliści (od lewej): 
Bartosz Gilwatowski, Joanna 
Weitzel, Krzysztof Marciniak, 
Dariusz Hołota 

 
 
Wieczór upłynął nam na mniej formalnych rozmowach. Usłyszeliśmy wtedy wiele 
wskazówek związanych z funkcjonowaniem samego systemu, z przebiegiem współpracy z 
naszym przedsiębiorstwem, a także – co również jest dla nas bardzo cenne - wiele 
niepowtarzalnych historii i anegdot, za które bardzo dziękujemy.  
 
Drugi dzień to przede wszystkim zajęcia warsztatowe w grupach tematycznych. Pierwszą 
stanowili informatycy, których zajmowała problematyka administrowania systemem.  
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Była to okazja do podzielenia się doświadczeniami związanymi z przejściem na Veritum oraz 
do omówienia metod zarządzania użytkownikami i technik konserwowania baz danych.  
 
 
 

 
Zasłuchani uczestnicy Warsztatów 
(zajęcia informatyków) 

 
 
Tematem przewodnim warsztatów dla drugiej grupy były zagadnienia związane z tematyką 
transportową. Zaprezentowaliśmy nowe rozwiązania zastosowane w Veritum oraz 
poddaliśmy pod dyskusję planowane kierunki rozwoju. Po raz pierwszy została 
zaprezentowana koncepcja komputerowej budowy tzw. służb, czyli zadań przewozowych 
realizowanych w poszczególne dni.  
 
Wartościowym źródłem informacji na temat oceny tej konferencji były wyniki ankiety,  
w której prosiliśmy o ocenę poziomu organizacyjnego oraz zawartości merytorycznej 
spotkania. Szczególnie ważne były dla nas wskazane przez uczestników obszary, które 
powinniśmy rozszerzyć w przyszłości (często wskazywano na zagadnienia transportowe oraz 
sygnalizowano potrzebę jeszcze częstszych zajęć warsztatowych). Dziękujemy za wysokie 
oceny i za sugestie, które będą pomocne przy organizacji kolejnych Warsztatów. 
 
Na zakończenie pobytu w mieście Kopernika wiele osób odwiedziło toruńską Starówkę  
w poszukiwaniu słynnych pierników – mamy nadzieję, że one także będą miłym 
wspomnieniem. Liczymy, iż następne konferencje spotkają się z co najmniej tak samo dużym 
zainteresowaniem z Państwa strony. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Warsztatów 
Veritum w przyszłym roku.  
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Podsumowanie roku 
 
Już w słowie wstępny wspomniałem, że trzynasty rok działalności Spółki System-1 nie był 
bynajmniej rokiem pechowym, wręcz przeciwnie - był rokiem, z którego jesteśmy bardzo 
zadowoleni. 

 
Naszym największym osiągnięciem jesteście oczywiście Państwo, nasi klienci i myślę,  
że mam to prawo powiedzieć: klienci zadowoleni. Zdajemy sobie sprawę, że oczekujecie 
Państwo dalszego wzrostu możliwości systemu. Wiemy również, że wdrażanie  
i eksploatowanie zintegrowanego systemu informatycznego jest przedsięwzięciem bardzo 
trudnym dla obu stron. Za wszystkie nasze potknięcia bardzo przepraszamy. Jednocześnie 
uważamy, że mamy prawo być dumni z osiągniętego poziomu systemu. Jest on w tej chwili 
użytkowany w ponad 150 przedsiębiorstwach, z czego około 100 instalacji to pełne 
wdrożenie wszystkich potrzebnych do zarządzania firmą modułów. Kilkadziesiąt instalacji 
pracuje już od kilku lat. Oznacza to, że w oparciu o opracowany przez nas system  
ponad 100 przedsiębiorstw zarządza swoją bieżącą działalności. System Veritum sprawdza 
się zatem jako centralny nerw informacyjny w znaczącej, stale rosnącej liczbie firm. 
 

 
 
 
W ostatnim roku do grona użytkowników systemu dołączyła znaczna liczba firm. Pozwolę 
sobie wymienić kilka z nich: 

• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach, 
• Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim, 
• Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kaliszu, 
• PKS Nowa Sól Spółka z o.o., 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna, 
• Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Białej Podlaskiej, 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Gliwicach, 
• Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA,   
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z o.o., 
• Veolia Transport Gdynia, 
• Veolia Transport Podkarpacie, 
• Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Opolu, 
• Spółdzielnia Pracy Arwimont w Poznaniu. 

Dziękujemy za zaufanie. 
 
W ciągu ostatnich kilku lat opracowaliśmy i wdrożyliśmy zintegrowany system 
informatyczny w technologii klient-serwer z zastosowaniem bazy SQL. W porównaniu  
z systemem w wersji DOS wymagało to od nas znacznie większych nakładów 
wdrożeniowych i serwisowych. Niezbędna była rozbudowa naszych struktur związanych  
z wytwarzaniem oprogramowania i obsługą klienta. Wymagania te sprawiły, iż w trakcie roku 
znacznie zwiększyliśmy nasz potencjał. Przede wszystkim udało się nam z sukcesem 
połączyć działanie dwóch firm – naszej poznańskiej Spółki z firmą System-1 Numeric  
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z Katowic. Po dziewięciu miesiącach od połączenia mogę już śmiało powiedzieć: był to 
odważny, ale bardzo potrzebny ruch, który zakończył się powodzeniem. Obie załogi dobrze 
się już poznały i zintegrowały, między innymi dzięki dwóm spotkaniom integracyjnym: w 
marcu w Rydzynie i w listopadzie w Oleśnicy. 
 
Dla zobrazowania wzrostu naszego potencjału pozwolą Państwo, że porównam dwa 
świąteczne zdjęcia: 
 

rok 2006 rok 2007 
Jak Państwo widzą wdrażając bardzo poważny system jesteśmy czasem mniej poważni  
(ale tylko przy specjalnych okazjach). 
 
Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-Sql wdrażamy już od kilku 
lat. Interfejs tego systemu powstał w 1999 roku i mimo, że spełnia wszystkie wymagane 
funkcje, trochę się już postarzał. Dlatego też opracowaliśmy nową postać systemu, bardziej 
nowoczesną, a przede wszystkim niezwykle elastyczną, pozwalającą znacząco dostosowywać 
interfejs do potrzeb użytkownika. System w nowej postaci otrzymał nazwę Veritum, a jego 
premiera miała miejsce w maju bieżącego roku –temu wydarzeniu poświęcony był poprzedni 
biuletyn. 
 
Obecnie Veritum jest już wdrożone u znacznej liczby klientów. W stosunku do pierwotnej 
wersji dokonaliśmy kilku korekt (między innymi szyfrowanie haseł) i uważamy, że stawiany 
cel został osiągnięty. Veritum zachował, a nawet rozwinął potencjał obliczeniowy dostępny 
we wcześniejszej postaci System-1 Windows-Sql oferując jednocześnie bardzo przyjazny  
i daleko konfigurowalny interfejs. 
 
Dysponujemy obecnie potencjałem umożliwiającym prowadzenie wdrożeń dla dużych 
klientów, w tym także klientów korporacyjnych. Jesteśmy np. w trakcie wdrażania systemu w 
Spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Veolia Transport Polska. 
 
Mogliśmy się również podjąć innego wyzwania, którym się chcemy teraz pochwalić.  
W ekspresowym tempie wdrażamy system transportowy dla nowotworzonego, 
ogólnopolskiego przedsiębiorstwa Orlen Transport S.A. (dwanaście lokalizacji, w których 
system zostanie jednocześnie uruchomiony). Jesteśmy odpowiedzialni za obsługę transportu 
w tym przedsiębiorstwie, a co za tym idzie za obliczanie płac kierowców oraz zasilanie 
wszystkimi danymi do fakturowania systemów finansowych wykorzystywanych przez Orlen 
Transport S.A. 
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Znaczną grupę naszych klientów stanowią przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,  
dla których podstawowa wersja systemu Veritum stanowi absolutne minimum konieczne do 
nowoczesnego zarządzania. Z rozmów z Państwem i z naszych obserwacji  wiemy,  
że potrzebna jest jeszcze obsługa rozkładu jazdy, kas konduktorskich (w tym bileterek) oraz 
dworca autobusowego. Odpowiadająca temu wyzwaniu koncepcja systemu Veritum-PKS 
została już przedstawiona w poprzednim biuletynie.  
 

 

Cieszę się niezmiernie, że w mijającym roku udało mi nawiązać cenną współpracę z nowymi 
partnerami. Chciałbym w tym miejscu przywołać jedno ze zdjęć kuluarowych, pochodzące z 
premiery Veritum. Obok mnie (ja to ten po lewej, przygarbiony ciężarem Veritum) stoją Pan 

Jacek Szumski z firmy Fen Koszalin, autor 
systemów dworcowych oraz Pan Edward 
Bożek ze znanej wszystkim PKS-om firmy 
Informica – rozkład jazdy, bileterki, kasa 
konduktorska. Nie jest to rozmowa 
konkurentów lecz partnerów, którzy właśnie 
uzgadniają szczegóły opracowywania systemu 
Veritum-PKS (no może uzgadnianie 
szczegółów wymaga trochę więcej zachodu). 
Współpracujemy także – mając nadzieję na 
obiecujący rozwój tejże współpracy  
w przyszłości - z producentem bileterek, firmą 
Emar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękując za zaufanie wierzę, że osiągniemy 
wspólny sukces, jakim będzie zaproponowanie 
naszym Klientom jednego spójnego systemu do 
zarządzania przedsiębiorstwem komunikacji 
samochodowej. 

 
 
Kończąc to osobiste podsumowanie roku chcę kilka słów poświęcić zespołowi naszej Spółki: 
 
Przede wszystkim Pani Wiceprezes Zarządu Lidii Pabiańczyk-Leśnik, mojej partnerce  
w zarządzaniu System-1 na miarę 
sukcesu, który chcemy osiągnąć. 
Bezbłędnie prowadzi oddział w 
Katowicach służąc nie tylko Spółce, 
ale również wielu z Państwa, 
naszych Klientów, swoją olbrzymią 
wiedzą księgową. Wspólnie 
prowadzimy trudne czasem 
rozmowy biznesowe. Pani Prezes 
pozwala również na trochę „luzu”, 
jak choćby powtórzenie  
w niniejszym biuletynie, przy okazji 
składania życzeń, zdjęcia  
z niedźwiedziem (przypominam –  
w jedności siła). Dziękuję Lidko. 
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Znaczący rozrost firmy wymaga utworzenia formalnych struktur zarządzania. 
Obok Krzysztofa Marciniaka, pełniącego już od wielu lat funkcję Dyrektora Handlowego, 
znanego Państwu również jako autora oprogramowania, funkcję kierowniczą objęła  
Joanna Weitzel jako Dyrektor ds. Marketingu, natomiast kierownikami Działów 
Wdrożeniowych zostali: w Poznaniu Bartek Gilwatowski, a w Katowicach Paweł Jankowski. 
Jest to młoda kadra, do której mam nadzieję należy przyszłość Spółki. 
 
Do zespołu programowego, w skład którego obok mnie od lat wchodzą Krysia Smolibowska  
i Krzysztof Marciniak dołączył w tym roku świetny programista z Katowic, Darek Hołota – 
witamy w zespole autorskim Veritum. W zespole jest jeszcze kilku „młodych” programistów, 
którzy mocno pracują na imienne przedstawienie w przyszłości. 
 
Zorganizowaliśmy w tym roku dwie duże konferencje: Premierę Veritum i Jesienne 
Warsztaty Veritum. Ich sukces, a także efekty integracyjne na spotkaniach w Rydzynie  
i Oleśnicy, zawdzięczamy w głównej mierze współpracującej z nami od roku Specjalistce  
ds. Public Relations Agnieszce Rzeźnik. Jest ona nie do przecenienia organizatorką i kopalnią 
pomysłów. Dziękuję Agnieszko. 
 
Cały zespół System-1 nie jest wcale bezimienny. Jesteśmy wszyscy na zdjęciu świątecznym 
na stronie tytułowej biuletynu. Wszyscy będąc członkami jednego zespołu, dokładamy 
maksimum starań w celu utworzenia jak najlepszego systemu informatycznego,  
jego jak najlepszego wdrażania i niezawodnego eksploatowania. 
 

 
Waldemar Bulczyński 
Prezes Zarządu System-1 
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Relacja z Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby 
Gospodarczej Transportu Samochodowego  

i Spedycji 

  
Nasza firma System-1 miała okazję zaprezentowania się w trakcie obrad Walnego 
Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji  
w dniu 5 września 2007 r w podwarszawskich Falentach. Była to dla nas okazja do 
przedstawienia  oferty na stoisku firmowym i spotkania się z naszymi Klientami i Partnerami. 
Ponadto Prezes Zarządu naszej Spółki Pan Waldemar Bulczyński wygłosił wykład na temat 
roli systemu informatycznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym.  

 
Podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia Prezes Waldemar 
Bulczyński przedstawił zmiany 
zachodzące na rynku 
transportowym w obszarze 
podejmowania decyzji zakupu 
zintegrowanego systemu 
informatycznego. Obserwuje się 
bowiem, iż odpowiednie 
zaplecze informatyczne jest 
jednym z podstawowych 
czynników sukcesu na rynku. 
Stale rośnie zapotrzebowanie na 
zawsze aktualną i bardzo 
szczegółową informację - i to na 
każdym szczeblu: od 

pracowników operacyjnych do najwyższych władz przedsiębiorstwa. Niezbędnym 
narzędziem przy podejmowaniu trafnych decyzji jest zintegrowany system informatyczny.  
Co prawda wielu uczestników Walnego Zgromadzenia znało różne systemy wspomagające 
zarządzanie przedsiębiorstwem, ale – i ta informacja spotkała się z dużym zainteresowaniem 
słuchaczy - żaden z tych systemów nie prowadzi tak kompleksowych rozliczeń 
transportowych jak system Veritum. Bardzo wysoko oceniono rozszerzenie naszego systemu 
o moduł Dyspozytornia Osobowa (budowanie grafiku pracy kierowców, planowanie pracy 
przewozowej), weryfikację kart drogowych w oparciu o tarcze tachografów i dane  
z tachografów cyfrowych oraz sprzedaż detaliczną i bezobsługową na stacjach paliwa. 

 

 
W swoim przemówieniu Pan Prezes zadeklarował kontynuowanie prac programistycznych  
w kierunku stworzenia systemu dedykowanego przedsiębiorstwom komunikacji 
samochodowej pod nazwą Veritum-PKS, który będzie obejmował rozkład jazdy autobusów 
wraz z programowaniem bileterek autobusowych, moduł kasa konduktorska (rozliczanie 
sprzedaży biletów) oraz obsługę dworca autobusowego: dyżurny ruchu, system informacji 
dworcowej oraz sprzedaż w kasach biletowych. W odpowiedzi na pytania zadawane już przy 
stoisku firmowym kilka chwil wystąpienia zostało poświęconych omówieniu możliwości 
współpracy systemu Veritum z dostępnymi na rynku urządzeniami takimi jak obsługa stacji 
paliw, tachografy cyfrowy czy nawigacja satelitarna. Ponadto kierując się sygnałami  
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od naszych Klientów nasza firma będzie oferować kompleksową usługę wiążącą wdrożenie 
systemu informatycznego z jednoczesną dostawą współpracujących z nim urządzeń.  
 

 Nasza obecność na Walnym 
Zgromadzeniu była okazją do 
rozmów z naszymi obecnymi  
i potencjalnymi Klientami. 
Pytano nas zarówno o ogólne 
możliwości systemu Veritum, 
jak i szczegóły związane m.in.  
z wdrożeniem systemu, 
zakresem poszczególnych 
modułów, warunkami 
współpracy. Dziękujemy 
wszystkim, którzy odwiedzili 
nasze stoisko – dziękujemy za 
rozmowy, za wszystkie 
Państwa uwagi i spostrzeżenia. 
Mamy nadzieję, że kontakty 

nawiązane podczas tego spotkania zaowocują dalszą współpracą, do której zapraszamy.  
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Skrót Materiałów Warsztatowych  
 
Poniżej zamieszczamy krótki przegląd rozwiązań prezentowanych w trakcie warsztatów 
szkoleniowych.  
 
Veritum – PKS: 

 
Transport w Veritum-PKS: 
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Tachograf cyfrowy 
 
Schemat blokowy przepływu danych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odczyt pliku archiwalnego karty kierowcy  
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Stacja paliwa 
 
Sprzedaż detaliczna  
 

 
 
 
 
Sprzedaż bezobsługowa 
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Bilety autobusowe  
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Rozwój systemu Transport 
 
Planowanie służb 
 

 
 
 
Nowa wersja weryfikacji kart drogowych 
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