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ZASTOSOWANIE SYSTEMU ERP W PRZEDSIĘBIORSTWIE LOGISTYCZNYM 

 

W artykule omówiony został przykład zastosowania systemu ERP w przedsiębiorstwie logistycznym. W części teoretycznej 

scharakteryzowano działanie zintegrowanych systemów informatycznych, ich funkcje oraz korzyści, które wynikają z imple-

mentacji. W części praktycznej przedstawiono wdrożenie systemu, na przykładzie badanej organizacji. Zidentyfikowano pod-

stawowe problemy działu spedycji oraz zobrazowano schemat funkcjonowania poszczególnych modułów. Na zakończenie 

wskazano czynniki, które przyczyniły się do usprawnienia działania całej firmy i wpłynęły pozytywnie na efektywność realizo-

wanych w niej procesów. 

 

WSTĘP 

Zintegrowany system informatyczny to system, który wspie-
ra procesy podejmowania decyzji i zarządzania firmą lub organiza-
cją za pomocą komputerów. Dostęp do funkcji systemu jest możliwy 
dla każdego użytkownika z poziomu jego stanowiska. Dane, które 
są wprowadzane do systemu aktualizują się w czasie rzeczywistym, 
dzięki czemu są one widoczne dla każdej osoby mającej do niego 
dostęp. 

1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ERP  

Jednym z przykładów zintegrowanego systemu informa-
tycznego jest system klasy ERP (Enterprise Resource Planning- 
Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa), który umożliwia komplek-
sowe zarządzanie zasobami firmy, integrując wszystkie obszary jej 
aktywności. Jest to aplikacja informatyczna, która pozwala na stwo-
rzenie zintegrowanego i interaktywnego środowiska wspierającego 
takie obszary działalności logistycznej, jak1: 
– planowanie potrzeb materiałowych; 
– obsługa klientów- baza danych o klientach, przetwarzanie za-

mówień, obsługa specyficznych zleceń, elektroniczny transfer 
dokumentacji (EDI); 

– produkcja- obsługa zapasów, wyznaczanie kosztów produkcji, 
zakupy surowców i materiałów, ustalanie terminarza produkcji; 

– finanse- prowadzenie księgowości, kontrola przepływu doku-
mentów, rozliczanie działalności, przygotowanie raportów finan-
sowych zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych odbiorców; 

– transport- integracja w ramach łańcucha logistycznego. 
 
Systemy klasy ERP zapewniają racjonalizację zasobów i pro-

cesów wewnętrznych, a ponadto umożliwiają rozszerzenie zakresu 
sterowania łańcuchem dostaw poza obszarem przedsiębiorstwa  
i kontrolę powiązań rynkowych2.  Pozwalają także na dokładne 
planowanie i analizę procesów zachodzących w firmie. Jednak 
zdarzenia dotyczące na przykład klientów organizacji czy jej do-
stawców nie podlegają kontroli przez system3.  

 

                                                 
1 Majewski J., Informatyka dla logistyki, ILiM, Poznań 2002, s. 58 
2 Szymonik A., Informatyka jako podstawowy instrument zarządzania logistyką 
zaopatrzenia, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006, s. 39 
3 Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w bizne-
sie, wdrażanie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003, s. 13 

Systemy ERP pełnią funkcje4: 
– planistyczne (prognozowanie popytu, transportu), 
– kontrolne (weryfikowanie uzyskanych wyników z oczekiwanymi 

wzorcami), 
– administracyjne (zasoby ludzkie), 
– zaopatrzeniowe i związane z gospodarką magazynową (zarzą-

dzanie łańcuchem dostaw), 
– finansowe (podsystemy kontrolingu i środków trwałych), 
– raportowe. 

Główną częścią systemu jest baza danych, na której całko-
wicie opiera się jego działanie. Informacje są wprowadzane przez 
użytkowników do wspólnej bazy jednorazowo, następnie są one 
przetwarzane i uaktualniane dla wszystkich osób korzystających. 
Dzięki temu przepływ wiadomości w firmie jest bardzo sprawny5. Na 
rysunku nr 1 przedstawiono schemat obiegu danych i informacji  
w systemach typu ERP. 

 
 

Rys. 1. Przepływ danych i informacji w systemach ERP 
Źródło: opracowanie na podstawie: Auksztol J., Balwierz P., Cho-
muszko M., SAP – zrozumieć system ERP, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2011, s. 58. 

 
Co prawda „nowoczesne systemy ERP integrują swoim zasię-

giem całą firmę, ale ich korzeni można się doszukać w logistyce  

                                                 
4 Szymonik A., Information Technologies in Logistics, Technical University of Lodz 
Press, Lodz 2012, s. 79-83 
5 Szymonik A., Informatyka dla potrzeb logistyka (I), Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2015, s. 90-93 
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i produkcji”6. Programy kontroli zapasów oraz aplikacje do planowa-
nia potrzeb materiałowych (ang. material requirements planning- 
MRP) dały początek systemom, dzięki którym wszystkie obszary 
funkcjonalne w przedsiębiorstwie mogą korzystać ze wspólnej bazy 
danych. Służą one do celów analitycznych, co wcześniej nie było 
możliwe7. Model ERP umożliwia szybkie planowanie i korektę dzia-
łalności gospodarczej firm. Powstał on przez rozszerzenie MRP II  
o takie moduły, jak8: 
– księgowość,  
– finanse i rachunkowość zarządcza. 

 
Poniższy rysunek nr 2 przedstawia wszystkie moduły, z których 

składa się system ERP.  

 
Rys. 2. Moduły systemu ERP 
Źródło: opracowanie na podstawie http://www.systemerp.eu/wp 
content/uploads/2013/10/abouterp1. gif,  dostęp: 23.12.2015r. 

 
Systemy ERP można podzielić w oparciu o dwa kryteria. Ze 

względu na zastosowanie wyróżnia się systemy: zarządzania, 
sterowania, diagnostyczne, gromadzenia dokumentów i wspomaga-
nia procesów zarządzających. Ze względu na poziom specjaliza-
cji wyróżnia się: systemy specjalizowane – projektowane na za-
mówienie np. konkretnego przedsiębiorstwa i uniwersalne – zawie-
rające wszystkie podstawowe funkcje i moduły (finansowy, logi-
styczny, magazynowy itp.), które nadają się do wdrożenia w więk-
szości organizacji9. 

 
Do najważniejszych korzyści, wynikających z implementa-

cji systemu ERP, należy zaliczyć10: 
– w obszarze pozyskiwania i obsługi klienta- wzrost sprzedaży 

wynikający między innymi z polepszenia terminowości realizacji 
zamówień; 

– w obszarze zaopatrzenia- obniżenie kosztów wynikające przy-
kładowo ze stworzenia możliwości efektywnej kalkulacji opła-
calności poszczególnych zakupów; możliwości oceny racjonal-
ności poziomu zapasów; 

– w obszarze gospodarki materiałowej- redukcja zapasów maga-
zynowych, wynikająca z możliwości monitorowania ich zużycia; 

– w obszarze produkcji- wzrost wydajności będący skutkiem 
efektywnego harmonogramowania; 

                                                 
6 Murphy P., Wood D., Nowoczesna logistyka. Wydanie X, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2011, s. 66 
7 Kumar K., Hillegersberg J., ERP Expertiences and Evolution, „Communications of 
the ACM”, 2000, nr 4, s. 23-26 
8 Matulewski M., Konecka S., Fajfer P., Wojciechowski A., Systemy logistyczne. 
Komponenty, działania, przykłady, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008, s. 153 
9 Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II…, dz. cyt., s. 10-21 
10http://decyzje-it.pl/centrum-wiedzy/erp.html#zastosowanie,dostęp: 23.12.2014r. 

– w obszarze organizacji, w tym transportu- obniżenie kosztów  
w sferze nieprodukcyjnej, wynikające z lepszej dostępności do 
informacji; 

– w obszarze księgowości i finansów - system ERP dostarcza 
informacji umożliwiających bieżące monitorowanie stanu finan-
sów przedsiębiorstwa.  
 
Jak każdy system, także ten posiada swoje słabe strony. Jed-

ną z nich jest koszt instalacji: oprogramowania typu ERP są stosun-
kowo drogie. Ponadto występują także ukryte wydatki. Przykładowo 
znaczne ilości danych, jakie znajdują się w systemie, mogą wyma-
gać nowego lub lepszego sprzętu komputerowego. Dodatkowo 
powstają koszty szkolenia pracowników, integracji oraz testowania 
nowych modułów, nakłady na ich utrzymanie czy też opłaty pobie-
rane przy okazji konsultacji technicznych. Drugą słabą stroną może 
być fakt, że wprowadzanie systemu jest procesem czasochłonnym, 
na który składają się m.in. szkolenia, konwersja danych, integracja  
i testowanie11. To niestety związane jest ze wzrostem kosztów. 

2. ZASTOSOWANIE SYSTEMU ERP- NA PRZYKŁADZIE 
PRZEDSIĘBIORSTWA LOGISTYCZNEGO12 

Możliwości wykorzystania systemu ERP przedstawiono na 
przykładzie przedsiębiorstwa, które należy do czołowych operato-
rów logistycznych w Europie. Firma powstała w 1994 roku, począt-
kowo specjalizując się w transporcie towarów pomiędzy Polską  
i Danią. Aktualnie rozszerzyła swoją działalność na część rynku 
skandynawskiego, a także na Europę Zachodnią. 

W badanej organizacji najważniejszą rolę odgrywa Dział Spe-
dycji. Przeprowadzając jego analizę wykryto szereg nieprawidłowo-
ści, które miały bezpośredni wpływ na efektywność wykonywanych 
w nim czynności. Do najważniejszych problemów należały: 
– brak spójnej i scentralizowanej bazy danych (dane były groma-

dzone i przechowywane w plikach programu MS Excel i nie były 
systematycznie analizowane), 

– brak możliwości prostego wyszukiwania archiwalnych informacji, 
– słaba wydajność stosowanych systemów, 
– brak informacji o kosztach, 
– potrzeba centralizacji i ujednolicenia przepływu danych we 

wszystkich oddziałach organizacji, 
– brak przejrzystego systemu raportowania. 

 
Brak wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania 

przedsiębiorstwem uniemożliwiał racjonalizację procesów 
zarządzania i obiegu dokumentów w całej firmie.  

Nasilony rozwój branży spedycyjnej oraz samej organizacji 
spowodowały, że stosowane do tej pory rozwiązania informatyczne 
zaczęły nie spełniać oczekiwań zarządu firmy. Dane, które były 
gromadzone w różnych systemach, pracujących na różnych plat-
formach, wymagały ich wielokrotnego wprowadzania. Przygotowa-
nie oferty spedycyjnej zajmowało wiele czasu, ze względu na brak 
spójności dokumentacji. Wiele informacji, kluczowych dla sprawnej 
współpracy z klientami, nie było ewidencjonowanych, przez co 
uzyskanie ich lub ponowne wyszukanie wymagało znacznych na-
kładów pracy spedytorów. Dział finansowy, który korzystał z innego 
systemu, niż pozostałe działy firmy, również potrzebował dodatko-
wego czasu na proces kontrolowania kredytowego klientów.  

Celem uporządkowania i usystematyzowania posiadanych 
informacji oraz skutecznego zarządzania ich obiegiem zdecy-

                                                 
11 Murphy P., Wood D., Nowoczesna logistyka…, dz. cyt., s. 66-67 
12 Dane dot. analizowanego przedsiębiorstwa pozyskano z pracy magisterskiej: 
Marcin Golec, Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie logistycznym, promotor: 
B. Galińska, Politechnika Łódzka, Łódź 2015r. 
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dowano się na wdrożenie zintegrowanego systemu typu ERP 
do zarządzania przedsiębiorstwem. Główną przesłanką imple-
mentacji było usprawnienie przepływu informacji i dokumentów, 
poprzez stworzenie scentralizowanej bazy danych. Chodziło przede 
wszystkim o to, aby zrezygnować z wpisywania danych do różnych 
plików MS Excel, na rzecz jednej tabeli, w której będzie można 
prowadzić rejestr wszystkich zleceń transportowych, z podziałem na 
poszczególnych klientów, z możliwością szybkiego i sprawnego 
wyszukania zlecenia. Cele szczegółowe były następujące: 
– usprawnienie raportowania wyników firmy, 
– przyspieszenie komunikacji z otoczeniem, 
– poprawa jakości obsługi, 
– poszerzenie wiedzy o kontrahentach, 
– skrócenie czasu ofertowania, 
– skrócenie czasu realizacji zamówień, 
– ujednolicenie i ułatwienie wprowadzania zleceń do bazy danych, 
– rozwinięcie rachunków kosztów, budżetowania i kontrolingu. 

 
Wdrożony zintegrowany system informatyczny został po-

dzielony na dwa moduły.  
Pierwszy z nich to zlecenia transportowe, które przedsię-

biorstwo dostaje od swoich klientów. Spedytor wprowadza informa-
cje ze zleceń do systemu, a następnie dzięki schematom oblicze-
niowym, które zostały ustalone i dobrane specjalnie na potrzeby 
firmy, możliwe jest tworzenie raportów przychodów i kosztów, gene-
rowanie faktur. Dodatkową funkcją, którą oferuje program jest im-
portowanie zleceń transportowych z innych systemów czy plików.  

Następnie zlecenia transportowe są przyporządkowywane 
do zadań transportowych. Jest to drugi z modułów. Zadania 
transportowe są realizowane przez przewoźników i ich kierowców. 
W tym module spedytor wprowadza trasy pokonywane przez kie-
rowców i na tej podstawie możliwe jest wygenerowanie różnego 
rodzaju raportów podsumowujących ich pracę.  

Schemat procesów w systemie ERP, zaimplementowanym  
w badanej firmie, został przedstawiony na rysunku nr 3. 

 
Rys. 3. Schemat działania systemu ERP w analizowanym przed-
siębiorstwie  
Źródło: Golec M., Wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie 
logistycznym, Politechnika Łódzka, Łódź 2015r., s. 40. 

 
Powyższy schemat nr 3 pokazuje złożoność programu i jego 

funkcji. System działa nie tylko w Dziale Spedycji, ale w całej firmie. 
 

Po zakończeniu pracy związanej z wdrożeniem systemu 
ERP w Dziale Spedycji badanego przedsiębiorstwa, zauważono 
szereg pozytywnych zmian.  

Implementacja zintegrowanego systemu oraz narzędzi 
usprawniających w dużym stopniu uporządkowała pracę w obszarze 
przepływu informacji i gromadzenia danych. 

Efektywność funkcjonowania baz danych zminimalizowała ry-
zyko pobrania błędnych wiadomości. Utworzone szablony i layouty 
transakcji raportowych pozwoliły na uproszczone, łatwe i szybkie 
sporządzanie okresowych podsumowań.  

System zapewnił także bezpośredni dostęp do rzetelnych da-
nych, które bardzo często są pomocne w podejmowaniu decyzji 
strategicznych.  

 
Wdrożenie zakończyło się sukcesem, usprawniło funkcjo-

nowanie całej firmy i wpłynęło pozytywnie na efektywność 
realizowanych w niej procesów. 

PODSUMOWANIE 

Rozwój przedsiębiorstwa i rosnąca konkurencja pośród opera-
torów logistycznych stały się przesłanką do implementacji zintegro-
wanego systemu informatycznego klasy ERP. Stał się on funkcjo-
nalnym i efektywnym narzędziem przetwarzania i gromadzenia 
informacji. Ponadto zapewnił scentralizowaną bazę, która pozwoliła 
na prezentację ustandaryzowanych danych oraz dała dostęp do 
aktualnych wiadomości w czasie rzeczywistym. Wspólna baza 
danych, gromadząca rzetelne informacje, usprawniła proces zarzą-
dzania, a także zmniejszyła czas pracy spedytorów. Przedsiębior-
stwo uzyskało: 
– lepszą jakość danych, 
– możliwość szybszego raportowania, 
– łatwość i szybkość odnalezienia potrzebnej informacji. 

 
Implementacja systemu ERP zakończyła się sukcesem, co 

potwierdziło zasadność stosowania tego typu narzędzi  
w firmach, w tym firmach logistycznych. 
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Application of system ERP in logistics enterprise 

Paper discussed an example of the use the ERP system in 

the logistics enterprise. In the theoretical part characterizes 

the operation of integrated information systems, their func-

tions and benefits from implementation. The practical part 

presents the implementation of the system, for example the 

organization. Identified the basic problems in freight for-

warding department and illustrated the operation diagram of 

the individual modules. At the end indicated effects, which 

have contributed to improving the company and had a posi-

tive impact on the effectiveness of the implemented processes. 
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