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Informacje ogólne 
• Wersja dla biur rachunkowych (wielofirmowa) przeznaczona jest jedynie dla biur 

podatkowych oraz biur doradztwa podatkowego, producent zastrzega sobie 

możliwość weryfikacji prawa do wersji BIURO na podstawie dokumentów firmy (np. 

RHB, wpis do ewidencji).  

• Obsługa dodatkowych firm, przez licencjobiorców niespełniających kryteriów BIURA 

wymaga zakupu dodatkowej licencji przez każdą z firm.  

• Biura rachunkowe prowadzące obsługę poza swoją siedzibą (w lokalu klienta) 

zobowiązane są do wykupienia pełnej licencji na rzecz obsługiwanego klienta (z 

rabatem 20%). 

• Dodatkowa licencja daje prawo do użytkowania programu przez licencjobiorcę w 

ramach instalacji podstawowej za zgodą głównego licencjobiorcy.  

• Przysługujące rabaty procentowe łączy się kaskadowo (kolejny rabat liczony jest od 

ceny umniejszonej o dotychczas naliczone rabaty)  

• Dopłata z tytułu zmiany wersji na wyższą wersję produktu jest różnicą wynikającą z 

różnicy w cenach produktów. 

• Przy zmianie produktu (przy aktualizacji) na niższą nie przysługuje żadna bonifikata 

• W przypadku zmiany produktu na wyższą po wcześniejszej zmianie na niższą 

obowiązuje dopłata. 
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1. Program kadrowo-płacowy CENZUS PRO Windows 
 

• Rabat na dodatkowe licencje (2-3) 3 %, (4-5) 5 %, (>5) 10 %. 

• W cenie roczna aktualizacja i 2h konsultacji telefonicznych z naliczaniem 15 minutowym (za 
każde rozpoczęte) 

• Dla klientów z licencją Cenzus Pro DOS bez ważnej aktualizacji rabat  5%. 
• Przy zakupie kolejnych uaktualnień w systemie rocznym, użytkownikowi przysługuje zniżka za 

każdy kolejny rok kontynuacji, ( 20% w drugim roku, 30% w trzecim, 40% w kolejnych). Prawo 
do zniżki klient nabywa przy wykupieniu kolejnego rocznego uaktualnienia nie później niż do 
końca następnego miesiąca po upływie okresu ważności posiadanej aktualizacji. 

• Od 01/01/2012 użytkowanie aplikacji w wersji dla biur rachunkowych przez dostęp zdalny 
wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania (bezpłatny serwer kluczy) 

• Dla biur rachunkowych limit obsługiwanych pracowników jest brany pod uwagę tylko w 
największej firmie. 

• Każdy licencjonowany podmiot w  programie CPW ma ustalony limit ilościowy obsługiwanych 
pracowników. Przekroczenie limitu uniemożliwi dodanie naliczenia w bieżącym miesiącu dla 
kolejnej osoby. Aktualny wskaźnik ilościowy jest obliczany według zasad : 

i. w bieżącym miesiącu oraz 11 poprzedzających liczone są sumy osób naliczanych  
ii. sumy liczone są oddzielnie dla naliczeń pracowników z list płac etatowych i list 

rachunków zleceniobiorców, 
iii. wymiar czasu pracy pracownika naliczonego na liście etatowej nie ma żadnego 

znaczenia, 
iv. sumie z list płac przypisywana jest waga "1", 
v. sumie z list rachunków przypisywana jest waga "0,5", 

vi. pracownicy posiadający w jednym miesiącu naliczenie zarówno z listy płac jak i listy 
rachunków są liczeni jeden raz z wagą "1", 

vii. po zsumowaniu tak obliczonych sum z ich wagami, otrzymany wynik jest dzielony 
przez liczbę miesięcy w których suma naliczonych list była niezerowa, 

viii. otrzymany wynik jest zaokrąglany "w górę" do liczby całkowitej i porównywany z 
limitem, 

ix. Przekroczenie limitu uniemożliwia naliczanie kolejnych osób w bieżącym miesiącu. 
Konieczne jest podniesienie tego limitu przez zmianę licencji. W tym celu proszę się 
kontaktować z Państwa dealerem lub producentem oprogramowania. Po opłaceniu 
różnicy w cenie pomiędzy posiadaną a wymaganą licencją otrzymają Państwo nowy 
kod licencyjny, który pozwoli zmienić posiadany limit. 
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a. Pierwsze stanowisko (licencja firmowa) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

3 bezpłatnie* bezpłatnie* 

5 689,00 516,00 

7 919,00 689,00 

10 1 091,00 735,00 

20 1 379,00 919,00 

30 1 724,00 1 149,00 

50 2 069,00 1 379,00 

100 2 931,00 1 954,00 

150 3 679,00 2 471,00 

200 4 024,00 2 644,00 

300 4 254,00 2 759,00 

500 5 174,00 3 219,00 

750 5 404,00 3 449,00 

1000 5 979,00 3 794,00 

2000 7 474,00 4 599,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

* - wymaga zarejestrowania, bez prawa do bezpłatnych konsultacji  

telefonicznych, maksymalna liczba licencji na jeden komputer 

to 3. 

** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za 

kontynuację (10-40%). 

 

b. Każde kolejne stanowisko (licencja firmowa) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

5 574,00 413,00 

7 804,00 574,00 

10 861,00 608,00 

20 1 034,00 723,00 

30 1 264,00 896,00 

50 1 551,00 1 126,00 

100 1 954,00 1 264,00 

150 2 414,00 1 494,00 

200 2 644,00 1 643,00 

300 2 759,00 1 724,00 

500 3 219,00 1 954,00 

750 3 334,00 2 069,00 

1000 3 679,00 2 299,00 

2000 4 369,00 2 644,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za 

kontynuację (10-40%). 
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c. Pierwsze stanowisko (licencja dla biur rachunkowych) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

3 bezpłatnie* bezpłatnie* 

5 1 149,00 827,00 

7 1 436,00 999,00 

10 1 609,00 1 068,00 

20 2 069,00 1 379,00 

30 2 586,00 1 724,00 

50 2 816,00 1 896,00 

100 3 909,00 2 529,00 

150 4 599,00 2 931,00 

200 5 059,00 3 046,00 

300 5 289,00 3 161,00 

500 6 094,00 3 334,00 

750 6 784,00 3 564,00 

1000 7 244,00 3 794,00 

2000 8 739,00 4 484,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za 

kontynuację (10-40%). 

Odpłatność  e-Usług (e-Wersus, e-Deklaracje, e-PDF) zgodnie  z cennikiem 

Wymagany zakup klucza sprzętowego 

 

d. Każde kolejne stanowisko (licencja dla biur rachunkowych) 

Limit ograniczenia Cena zakupu netto Cena aktualizacji netto** 

5 1 034,00 689,00 

7 1 264,00 804,00 

10 1 379,00 919,00 

20 1 781,00 1 149,00 

30 2 184,00 1 379,00 

50 2 414,00 1 609,00 

100 2 644,00 1 499,00 

150 3 046,00 1 724,00 

200 3 334,00 2 011,00 

300  3 449,00 2 069,00 

500  3 851,00 2 299,00 

750  4 254,00 2 529,00 

1000  4 599,00 2 644,00 

2000  5 174,00 2 989,00 

>2000 do uzgodnienia do uzgodnienia 

** - do ceny aktualizacji doliczamy wypracowany rabat za 

kontynuację (10-40%). 
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e. Moduły dodatkowe 

moduł Cena jednostkowa netto 

Edytor pism (bez ważnej licencji) 500,00 

Edytor formatów dekretacji FK Tel. 

Edytor formatów emisji przelewów Tel. 

Centrum kopii zapasowych 500,00 

Legitymacje ochroniarzy Tel. 

Dla biur rachunkowych Dopłata zgodnie z pkt. C. 

 

f. Usługi zdalne 

Opis usługi Cena jednostkowa netto 

Instalacja CPW (bez serwera SQL Express) za każde stanowisko 150,00      

Instalacja CPW + serwer SQL Express (instalacja lokalna) 300,00 

Instalacja serwer SQL Express (instalacja lokalna) 200,00 

Import danych z CP dla klienta z ważną aktualizacją za każdą firmę do 50 250,00 
Import danych z CP dla klienta z ważną aktualizacją za każdą firmę  50-
200 

350,00 

Import danych z CP dla klienta z ważną aktualizacją za każdą firmę >200 500,00 
Import danych z CP dla klienta bez ważnej aktualizacji za każdą firmę                  +200,00 

2. Rozszerzenia dla programu CENZUS PRO Windows  

 

Rozszerzenia do programu Cenzus Pro Windows są ważne przez okres 12 m-cy 

od daty zakupu. 

Rozszerzenia nie wykluczają pracy w standardowej wersji programu  natomiast podnoszą jego 

możliwość.  Rozszerzenia można wykupić pojedynczo lub w ramach pakietu plus. Przy dodawaniu 

nowych opcji do pkt 2.b i 2.c będą one automatycznie udostępniane dla osób z wykupionym 

pakietem plus. Pozostali  klienci będą mogli wykupić  nowe rozszerzenia zgodnie z cennikiem. 

Dodatkowo klienci z pakietem plus uzyskają rabat na rozszerzenia pozostałe (pkt 2.d) oraz 

nielimitowany dostęp do e-PDF (pkt 8.f).  

Załącznik wyliczeń dla poszczególnych wersji: Załącznik 

Opis poszczególnych rozszerzeń dostępny jest w instrukcji do programu 

http://www.cenzus.legat.com.pl/cpw/Help/html/pakietplus.html 

Minimalna wartość opłaty z tytułu rozszerzenia : 60,00 zł 

 

a. Pakiet plus (zawiera rozszerzenie z pkt 2.b i 2.c) 

Opcja Koszt % od ceny 
zakupu aplikacji 

Pakiet plus 10,00  

http://www.cenzus.legat.com.pl/cpw/Help/html/pakietplus.html
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b. Rozszerzenia opcji standardowych 

Opcja Koszt % od ceny 
zakupu aplikacji 

EDYCJA DOKUMENTÓW 

Zapisywanie wybranych wydruków do pliku 
EXCEL/CSV 

2,00 
  

Zapisywanie wybranych wydruków do WORD 2,00 

Zapisywania wydruków do PDF (wymaga 
dokupienia pakietu zapytań pkt 8.J cennika) 

3,00 

Tworzenie plików w formacie XLSX 2,00 

Listy zbiorcze unikalne 4,00 

ZUS 

ZUS Z-15 3,00 

Import dokumentów e-ZLA 4,00 

Eksport ZUS Z-3 do e-płatnika 2,00 

Weryfikacja zgodności składek ZUS  
z wygenerowanymi deklaracjami 

4,00 

Analizator wymaganych 
zgłoszeń/wyrejestrowań ZUS 

3,00 
 

ZUS PEL dla pracowników 2,00 

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych z 
przełączeniem do deklaracji 

2,00 

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego 2,00 

Generowanie deklaracji zerowych dla 
dokumentów zbędnych 

3,00 

Zbiorcze usuwanie kompletu deklaracji 
rozliczeniowych 

2,00 

PFRON 

DEK-I/INF-1 4,00 

GUS 

GUS z-12 4,00 

KADROWE 

Wykaz dokumentów kadrowych 2,00 

Przeciętne zatrudnienie w okresie 3,00 

Wysyłka powiadomień e-mail z rejestru 
czynności 

4,00 

Wnioski Urlopowe 3,00 

Rejestr godzin zleceniobiorców 3,00 

Obieg dokumentów 3,00 

Oświadczenie o używaniu pojazdu prywatnego 
do celów służbowych 

3,00 

Generator umów cywilnych 3,00 

Upoważnienia 3,00 

Wydruk godzin przepracowanych w roku 2,00 

FUNKCJONALNE 

Kopia zapasowa typu backup SQL 2,00 

Szybkie wyszukiwanie pracownika w firmie 2,00 
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Automatyczne otwieranie kartoteki  
z wyszukiwania pracownika 

2,00 

Kontrola minimalnej stawki godzinowej na 
rachunku 

2,00 

Kopiowanie kalendarzy przez plik wymiany 2,00 

Zdalne wylogowywanie z aplikacji 4,00 

Klasyfikacja naliczeń-projekty 3,00 

Zarządzanie polityką haseł użytkowników 2,00 

Blokada usuwania wprowadzonych 
absencji/anulowanie 

3,00 

Rozszerzony zakres pliku wymiany 3,00 

Wyszukiwanie w oknie wyboru ze słownika 2,00 

Ograniczenie ręcznej modyfikacji wartości 
naliczonej 

2,00 

Weryfikacja aktualności deklaracji w module 
eDward 

3,00 

c. Rozszerzenia opcji wielofirmowych/ biuro rachunkowe 

Opcja Koszt % od ceny 
zakupu aplikacji 

Szybkie wyszukiwanie pracownika w firmie/bazie 3,00 

Automatyczne otwieranie kartoteki z 
wyszukiwania pracownika 

3,00 

Szybka zmiana podmiotu 3,00 

 

d. Rozszerzenia pozostałe – poza pakietem plus 

Opcja Koszt % od ceny 
zakupu aplikacji 

Analizator bazy programu płatnika 
SQL/ACCESS 

10,00 lub 8,00 dla 
klientów z pakietem 
plus 

Dane zaznaczone jako ogólne dostępne dla  
wszystkich firm 

10,00 lub 8,00 dla 
klientów z pakietem 
plus 

Listy generacyjne godzinowo/kwotowe 
brutto/netto 

10,00 lub 8,00 dla 
klientów z pakietem 
plus 

Dokumenty agregacyjne 10,00 lub 8,00 dla 
klientów z pakietem 
plus 

Zbiorcza generacja oraz drukowanie aneksów 10,00 
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3. Książka przychodów i rozchodów KSIĘGA 
 

a. Zakup nowego programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

PRO 629,00 

Biuro 929,00 

 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

PRO 600,00 

Biuro 900,00 

 

4. Program fakturowanie-magazyn MAGMAX 
 

a. Zakup nowego programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Zwykły 349,00 

Produkcja  349,00 

 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Zwykły 325,20 

Produkcja  325,20 

 

5. Program ŚRODKI TRWAŁE Windows 
 

a. Zakup programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Główne stanowisko 999,00 

Dodatkowe stanowisko 390,00 

 

b. Aktualizacja programu 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Główne stanowisko 599,00 

Dodatkowe stanowisko 190,00 
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6. Usługi oraz pozostałe 
 

a. Konsultacje/ Pakiet Wdrożeniowy dla programów CENZUS 
Wdrożenie/szkolenie u klienta + dojazd według strefy (naliczanie 30 minutowe, nie 

mniej niż 1h), terminu ważności 12 m-cy 

Pakiet Cena jedn. Cena pakietu 
Pakiet  1h 190 190,00 
Pakiet  3h 180 540,00 
Pakiet  5h 170 850,00 
Pakiet  10h 160 1600,00 
Pakiet  20h 130 3000,00 

b. Pozostałe 

Limit ograniczenia Cena jednostkowa netto 

Konsultacje Progress (1h) 250,00 

Szkolenie i konsultacje informatyczne (1h) 190,00 

Dojazd strefa A (ok. 10km) 40,00 

Dojazd strefa B (ok.20 km) 80,00 

Dojazd strefa C (ok.30km) 120,00 

Dojazd powyżej 30km wg. stawki za km 2,00 

 

Pakiety e-Usług dla programu Cenzus Pro Windows wersje Biuro oraz wersji 

firmowych poza okresem ważnej aktualizacji. Pakiety zachowują ważność 

przez 1 rok lub do wyczerpania limitu. 

c. e-Deklaracje Wysyłka PIT drogą elektroniczną  

e-Deklaracje 

Zapytania Cena za szt. Wartość 
100* 1,2 zł 120,00 
200 0,84 zł 168,00 
500 0,6 zł 300,00 

1000 0,54 zł 540,00 
3000 0,36 zł 1080,00 
5000 0,24 zł 1200,00 

*Ważny 2 lata/do wyczerpania limitu 
 

d. e-Wersus określenie właściwości urzędów Skarbowych 

                             e-Wersus  

  200 szt.* 144,00  

  500 szt. 180,00 

2000 szt. 480,00 

5000 szt. 600,00 

       *Ważny 2 lata/do wyczerpania limitu 
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e. e-PDF przygotowanie i wysyłka plików w formacie PDF 

                          e-PDF  

1000 szt. 120,00  

  Usługa bez limitu dla klientów z pakietem plus. 

f. Klucz zabezpieczający USB (dotyczy CPW wersji Biuro) 

                             USB  

Klucz USB 30,00 

 

 

 


