
Cennik
 obowiązuje od 1 października 2019 roku

pakiet jednostanowiskowy, 
-jedna firma, jeden magazyn, jeden użytkownik

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko
-kilka oddziałów, magazynów, użytkowników

dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko
-kilka oddziałów, magazynów, użytkowników

dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko
-kilka oddziałów, magazynów, użytkowników

dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ PLUS

pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni (cena jednostkowa
za firmę za pierwsze stanowisko miesięcznie 49,98 zł netto)

każde następne stanowisko do pakietu BIURO 5

pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni (cena jednostkowa
za firmę za pierwsze stanowisko miesięcznie 44,15 zł netto)

każde następne stanowisko do pakietu BIURO 10

pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni (cena jednostkowa
za firmę za pierwsze stanowisko miesięcznie 36,10 zł netto)

każde następne stanowisko do pakietu BIURO 15

pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni (cena jednostkowa 
za firmę za pierwsze stanowisko miesięcznie 33,32 zł netto)

każde następne stanowisko do pakietu BIURO 20

pakiet sieciowy, licencja czasowa 365 dni

każde następne stanowisko do pakietu BIURO 30/50/100

START

BIZNES

BIZNES/STANOWISKO*

PRESTIŻ

PRESTIŻ/STANOWISKO*

PRESTIŻ PLUS

PRESTIŻ PLUS/STANOWISKO*

BIURO 5

BIURO 5/STANOWISKO*

BIURO 10

BIURO 10/STANOWISKO*

BIURO 15

BIURO 15/STANOWISKO*

BIURO 20

BIURO 20/STANOWISKO*

BIURO 30/50/100

BIURO 30/50/100 
STANOWISKO*

 356,70 zł

 971,70 zł

 971,70 zł 

 2 201,70 zł 

 2 078,70 zł 

 2 447,70 zł

 2 324,70 zł 

 3 688,77 zł

 2 458,77 zł 

 6 517,77 zł
 

 5 287,77  zł

 7 993,77 zł 

 6 763,77 zł 

 9 838,77 zł 

 8 608,77 zł 

 290,00 zł

 790,00 zł

 790,00 zł

 1 790,00 zł

 1 690,00 zł 

 1 990,00 zł 

 1 890,00 zł 

 2 999,00 zł

 1 999,00 zł 

 5 299,00 zł

 4 299,00 zł 

 6 499,00 zł

 5 499,00 zł 

 7 999,00 zł

 6 999,00 zł

Sprzedaż i Magazyn – WAPRO Mag

(1) Usługa bezpłatna dla posiadaczy oprogramowania WAPRO ERP, WAPRO Mag, WAPRO Fakir i WAPRO Kaper.

Usługa                      Okres rozliczenia usługi                                                                                             Cena netto            Cena brutto **

podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy 
(miesiąc kalendarzowy) dla programów w najwyższych wariantach, tylko dla 
klientów nie będących Biurami Rachunkowymi

podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy 
(miesiąc kalendarzowy) dla programów w wariantach BIURO PLUS, a WAPRO 
Kaper, WAPRO Best i WAPRO JPK w wariantach BIURO, wariant dostępny 
tylko dla Biur Rachunkowych

podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy 
(miesiąc kalendarzowy) tylko dla programu WAPRO Mag w wariancie BIZNES

podstawowa opłata za świadczenie usługi przez jeden okres rozliczeniowy 
(miesiąc kalendarzowy) dla programu WAPRO JPK w wariancie BIZNES

Programy WAPRO ERP 
dostępne w chmurze

 195,57 zł

195,57 zł

 158,67 zł

 159,00 zł

159,00 zł

129,00 zł

bezpłatna (1)

Oprogramowanie w chmurze – usługa WAPRO Online

Licencja                                      Zakres licencji                                                                                                               Cena netto          Cena brutto **



Licencja na 365 dni  Zakres licencji                                                                                                                 Cena netto          Cena brutto **

pakiet sieciowy do 1000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych (2)

pakiet sieciowy do 3000 artykułów dostępnych w aukcjach internetowych (2)

pakiet sieciowy bez limitu artykułów dostępnych w aukcjach internetowych (2)

(2) Liczba artykułów oznaczonych jako dostępne do wystawienia w aukcjach lub liczba unikalnych artykułów w aktualnie wystawionych aukcjach 
internetowych (większa z tych dwóch liczb). Do pracy programu WAPRO Aukcje niezbędny jest program WAPRO Mag zgodnie z umową licencyjną. 
Licencja w każdym wariancie obsługuje dowolną ilość kont Allegro w ramach jednej firmy.

START 1000

START 3000

START MAX

 367,77 zł 

 859,77 zł 

 1 966,77 zł 

 299,00 zł

 699,00 zł

1 599,00 zł 

Aukcje internetowe – WAPRO Aukcje

Licencja                                        Zakres licencji                                                                                                                 Cena netto          Cena brutto **

pakiet jednostanowiskowy

dodatkowe stanowisko

dodatkowe stanowisko do konsoli zarządzającej

MOBILE ANDROID

MOBILE ANDROID 
/STANOWISKO*

MOBILE KONSOLA 
/STANOWISKO*

 1 709,70 zł 

 1 709,70 zł
 

 123,00 zł

 1 390,00 zł 

 1 390,00 zł
 

 100,00 zł 

Mobilna firma – WAPRO Mobile

Usługa                                         Okres rozliczeniowy usługi                                                                                        Cena netto           Cena brutto **

abonament 30 dni

abonament 90 dni (169 zł netto/207,87 zł brutto za 30 dni)

abonament 360 dni (129 zł netto/158,67 zł brutto za 30 dni)

abonament 30 dni

abonament 90 dni (219 zł netto/269,37 zł brutto za 30 dni)

abonament 360 dni (219 zł netto/269,37 zł brutto za 30 dni)

Sklep internetowy (B2C)

Platforma biznesowa 
(B2B)

 220,17 zł 

 623,61 zł

 1 904,04 zł 

 281,67 zł

 808,11 zł 

 3 232,44 zł 

 179,00 zł 

 507,00 zł

 1 548,00 zł 

 229,00 zł 

 657,00 zł

 2 628,00 zł 

Platforma handlu internetowego – WAPRO B2B/B2C

Licencja  na 365 dni             Zakres licencji                                                                                                               Cena netto          Cena brutto **

generowanie i wysyłanie plików w standardzie Jednolitego Pliku 
Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP, współpraca tylko z aktualną 
wersją oprogramowania WAPRO ERP (4)

automatyzacja cyklicznego przygotowania i wysyłania plików w 
standardzie Jednolitego Pliku Kontrolnego z aplikacji WAPRO ERP 
z wielu firm, współpraca tylko z aktualną wersją oprogramowania 
WAPRO ERP, wariant przeznaczony dla Biur Rachunkowych (4)

(3) Aplikacja licencjonowana, bezpłatna dla posiadaczy aktualnych wersji programów: WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper i WAPRO Fakturka.
(4) Współpracuje z WAPRO Mag, WAPRO Fakir, WAPRO Kaper i WAPRO Fakturka.

BIZNES

BIURO

1 463,70 zł1 190,00 zł 

bezpłatna (3)

Jednolity Plik Kontrolny – WAPRO JPK

 356,70 zł 

 971,70 zł
 

 971,70 zł 

 1 217,70 zł

 1 217,70 zł 

 1 709,70 zł

 1 709,70 zł 

 290,00 zł 

 790,00 zł
 

 790,00 zł 

 990,00 zł

 990,00 zł 

 1 390,00 zł

 1 390,00 zł 

Licencja                                        Zakres licencji                                                                                                                 Cena netto          Cena brutto **

pakiet jednostanowiskowy (nie zawiera uproszczonych płac)

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko 
(do 3 oddziałów)

dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko 
(do 3 oddziałów)

dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO

START

BIZNES

BIZNES/STANOWISKO* 

PRESTIŻ

PRESTIŻ/STANOWISKO*

BIURO

BIURO/STANOWISKO*

Księga podatkowa i ryczałt – WAPRO Kaper

pakiet jednostanowiskowySTART 209,10 zł170,00 zł 

Fakturowanie – WAPRO Fakturka

Licencja                                      Zakres licencji                                                                                                               Cena netto          Cena brutto **



Licencja                             Zakres licencji                                                                                                                 Cena netto           Cena brutto **

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)

dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

dodatkowe stanowisko do pakietu BIURO PLUS

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko

dodatkowe stanowisko do pakietu BUDŻET

pakiet sieciowy, licencja na pierwsze stanowisko 
(dowolna liczba oddziałów)

dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ

BIZNES

BIZNES/STANOWISKO*

BIURO 

BIURO/STANOWISKO*

BIURO PLUS

BIURO PLUS/STANOWISKO*

PRESTIŻ

PRESTIŻ/STANOWISKO*

BUDŻET

BUDŻET/STANOWISKO*

 2 201,70 zł

1 955,70 zł 

 3 062,70 zł

2 078,70 zł 

 3 431,70 zł 

2 324,70 zł 

 3 431,70 zł 

 2 324,70 zł 

 6 150,00 zł
 

 6 150,00 zł 

 1 790,00 zł

 1 590,00 zł 

 2 490,00 zł

 1 690,00 zł 

 2 790,00 zł

1 890,00 zł 

 2 790,00 zł 

 1 890,00 zł 

 5 000,00 zł
 

 5 000,00 zł 

Finanse i księgowość – WAPRO Fakir

pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)

pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)

pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece,
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)

każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIZNES 100

pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (do 3 oddziałów)

każde następne stanowisko do pakietu BIZNES

pakiet sieciowy do 30 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO 100

pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

każde następne stanowisko pakietu BIURO

pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant BIURO PLUS

pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece, 
licencja na pierwsze stanowisko (dowolna liczba firm)

każde następne stanowisko do pakietu BIURO PLUS

pakiet sieciowy do 50 osób w kartotece 
(licencja na pierwsze stanowisko)

pakiet sieciowy do 100 osób w kartotece 
(licencja na pierwsze stanowisko)

każde kolejne 100 osób w kartotece ponad wariant PRESTIŻ 100

pakiet sieciowy powyżej 1200 osób w kartotece 
(licencja na pierwsze stanowisko)

każde następne stanowisko do pakietu PRESTIŻ

BIZNES 30

BIZNES 50

BIZNES 100

BIZNES/PAKIET 100*

BIZNES MAX

BIZNES/STANOWISKO*

BIURO 30 

BIURO 50 

BIURO 100 

BIURO/PAKIET 100*

BIURO MAX 

BIURO/STANOWISKO*

BIURO PLUS 50 

BIURO PLUS 100 

BIURO PLUS/PAKIET 100*

BIURO PLUS MAX 

BIURO PLUS/STANOWISKO*

PRESTIŻ 50

PRESTIŻ 100

PRESTIŻ/PAKIET 100*

PRESTIŻ MAX

PRESTIŻ/STANOWISKO*

 1 463,70 zł

 2 324,70 zł

 2 693,70 zł

 1 709,70 zł

 

 1 709,70 zł

 2 447,70 zł

 3 308,70 zł

 1 709,70 zł

 

 3 554,70 zł

4 907,70 zł

2 447,70 zł

 3 554,70 zł

 4 907,70 zł

 2 447,70 zł

  

 1 190,00 zł

 1 890,00 zł

 2 190,00 zł

 1 390,00 zł

 

 25% posiadanego pakietu 

 1 390,00 zł

 1 990,00 zł

 2 690,00 zł

 1 390,00 zł

 

 25% posiadanego pakietu 

 2 890,00 zł

 3 990,00 zł

1 990,00 zł

 

 25% posiadanego pakietu 

 2 890,00 zł

 3 990,00 zł

 1 990,00 zł

 

 25% posiadanego pakietu 

Kadry i płace – WAPRO Gang

Licencja                             Zakres licencji                                                                                                                 Cena netto           Cena brutto **



Asseco Business Solutions SA
ul. Adama Branickiego 13
02-972 Warszawa

tel. 22 702 89 00
faks 22 702 89 01

info.wapro@assecobs.pl
wapro.pl

(5) Obowiązuje jedynie przy jednorazowym zakupie przez podmiot nieposiadający dotychczas licencji WAPRO Best nowego pakietu. Nie 
dotyczy rozbudowy i aktualizacji

Licencja na 365 dni              Zakres licencji                                                                                                              Cena netto           Cena brutto **

pakiet sieciowy do 50 pracowników (jedna firma)

pakiet sieciowy do 100 pracowników (jedna firma)

pakiet sieciowy do 250 pracowników (jedna firma)

pakiet sieciowy bez limitu pracowników (jedna firma)

pakiet sieciowy do 50 pracowników (dowolna liczba firm)

pakiet sieciowy do 100 pracowników (dowolna liczba firm)

pakiet sieciowy do 250 pracowników (dowolna liczba firm)

pakiet sieciowy bez limitu pracowników (dowolna liczba firm)

PRO 50

PRO 100

PRO 250

PRO MAX

BIURO 50

BIURO 100

BIURO 250

BIURO MAX

 1 228,77 zł

 1 966,77 zł

 3 196,77 zł

 6 886,77 zł

 1 597,77 zł

 2 335,77 zł

 3 565,77 zł

 7 255,77 zł 

 999,00 zł

 1 599,00 zł

2 599,00 zł

 5 599,00 zł

 1 299,00 zł

 1 899,00 zł

 2 899,00 zł

 5 899,00 zł 

Pracownicze Plany Kapitałowe – WAPRO PPK 365

Licencja                                      Zakres licencji                                                                                                             Cena netto            Cena brutto **

pakiet sieciowy do 100 środków trwałych (do 3 oddziałów)

każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant 
BIZNES 100 (do 3 oddziałów)

każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant 
BIZNES 1000 (do 3 oddziałów) (5)

pakiet sieciowy do 100 środków trwałych

każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant 
BIZNES 100 (dowolna liczba firm)

każde kolejne 100 środków trwałych w kartotece ponad wariant 
BIZNES 1000 (5)

BIZNES 100

BIZNES/PAKIET (I) 100*

BIZNES/PAKIET (II) 100*

BIURO 100 

BIURO/PAKIET (I) 100*

BIURO/PAKIET (II) 100*

 1 217,70 zł 

 602,70 zł
 

 233,70 zł

 1 463,70 zł

 602,70 zł
 

 233,70 zł 

 990,00 zł 

 490,00 zł

 190,00 zł

 1 190,00 zł 

 490,00 zł

 190,00 zł 

Ewidencja środków trwałych i amortyzacji – WAPRO Best

Ceny licencji Microsoft oraz dostępnych wersji edukacyjnych produktów 
z linii WAPRO ERP znajdą Państwo na wapro.pl 
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

* Warunkiem rozbudowy jest posiadanie aktualnej wersji programu 
** Podane ceny brutto uwzględniają podatek VAT 23%

Licencja                                      Zakres licencji                                                                                                               Cena netto          Cena brutto **

pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko)

dodatkowe stanowisko do pakietu BIZNES

pakiet sieciowy (licencja na pierwsze stanowisko)

dodatkowe stanowisko do pakietu PRESTIŻ

BIZNES

BIZNES/STANOWISKO*

PRESTIŻ

PRESTIŻ/STANOWISKO*

 1 586,70 zł 

 479,70 zł 

 2 447,70 zł 

 479,70 zł 

 1 290,00 zł 

 390,00 zł 

 1 990,00 zł 

 390,00 zł 

 

Analizy wielowymiarowe – WAPRO Analizy

(6) Usługa bezpłatna dla posiadaczy aktualnej wersji WAPRO Mag.

Usługa                                          Sposób rozliczeniowy usługi                                                                                   Cena netto           Cena brutto **

abonament na 30 dni na jedno urządzenieDostęp ze smartfonów 
i tabletów do danych 
programu WAPRO Mag

bezpłatna (6)

Mobilna platforma analityczna – WAPRO iBusiness


