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Informatyczne wsparcie procesu logistycznego
w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem budowlano-monta˝owym
W warunkach stale rozwijajàcego si´
zaawansowania technologicznego i powszechnej informatyzacji, na rynku
producentów oraz dostawców oprogramowania dla biznesu dost´pne sà kompleksowe rozwiàzania informatyczne,
wspierajàce realizacj´ procesów gospodarczych w ramach przedsi´biorstw
ró˝nych sektorów oraz ga∏´zi gospodarki. KoniecznoÊç sprostania rosnàcym wymaganiom rynkowym oraz
zmieniajàcym si´ potrzebom klientów
zmusza przedsi´biorstwa do korzystania z rozwiàzaƒ informatycznych dla
uzyskania rzetelnej, aktualnej i pe∏nej
informacji, jako podstawy podejmowania trafnych decyzji przez mened˝erów
na wszystkich poziomach zarzàdzania.

Ukierunkowanie przedsi´biorstw na
realizacj´ potrzeb klientów le˝y u podstaw koncentracji dzia∏alnoÊci gospodarczej wokó∏ procesu logistycznego.
Proces ten ma bezpoÊredni wp∏yw na
tworzenie wartoÊci dla klienta, a co jest
z tym zwiàzane - na poziom jego obs∏ugi i wzrost zadowolenia. Konieczne staje si´ zatem wsparcie procesu logistycznego w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem na wszystkich szczeblach hierarchii, przy wykorzystaniu odpowiednich
systemów informacyjnych oraz dost´pnych technologii informatycznych.
DziÊ, gdy przedsi´biorstwa sà zmuszone do walki z konkurencjà w nowym,
globalnym Êwiecie, zasada podzia∏u pracy A.Smitha nie ma prawa bytu. Zmieni-

∏y si´ bowiem produkty i us∏ugi, sposób
sprzeda˝y i zakupu. Nie nale˝y zatem
dzia∏alnoÊci gospodarczej rozbijaç na
proste i podstawowe zadania, ale raczej
zadania te organizowaç w procesy i postrzegaç ca∏oÊciowo.
W momencie pojawienia si´ koncepcji organizacji zorientowanej na procesy, ujawni∏a si´ mo˝liwoÊç kompleksowego spojrzenia na logistyk´ przedsi´biorstwa jako na proces planowania, realizacji i kontrolowania sprawnoÊci i ekonomicznej efektywnoÊci przep∏ywu surowców, produkcji niezakoƒczonej i wyrobów
gotowych oraz zwiàzanych z tym informacji od miejsca pochodzenia do miejsc konsumpcji w celu zaspokojenia wymagaƒ
2
klientów . Proces logistyczny obejmuje

Rys. 1. Proces logistyczny wed∏ug faz przep∏ywu towarów na przyk∏adzie przedsi´biorstwa budowlano – monta˝owego.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: H. C. Pfohl, „Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarzàdzania”, ILiM, Poznaƒ 1998, s. 18 oraz
W. Bortniczuk, K. Kozubski, „Podstawy organizacji i kalkulacji produkcji budowlanej”, Wydawnictwo Politechniki ¸ódzkiej, ¸ódê 1998, s.106-123.
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„Logistyka” (przyp. red.).
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Tab. 1. Zadania podstawowe: logistyka zaopatrzenia w przedsi´biorstwie budowlano – monta˝owym.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: P. Blaik, „Logistyka”, PWE, Warszawa 2001, s. 144-145 oraz W. Bortniczuk, K. Kozubski, „Podstawy organizacji i kalkulacji produkcji budowlanej”, Wydawnictwo Politechniki ¸ódzkiej, ¸ód˝ 1998, s. 108-109.

zatem przep∏yw materia∏ów i informacji na ca∏ej drodze: od dostawców poszczególnych czynników produkcji, po
u˝ytkowników wyrobów gotowych,
w∏àczajàc w to utylizacj´ wszelkich odpadów.
Dla przedsi´biorstw dzia∏ajàcych
w bran˝y budowlano – monta˝owej logistyka, a w zwiàzku z tym dobrze zorganizowany proces logistyczny, ma
niebagatelne znaczenie. Istotne jest,
by budowa nie „przypomina∏a chaotycznego poligonu, gdzie nikt nie
wie, kiedy przyjadà materia∏y i czy
w tym samym czasie zjawi si´ potrzebny do ich roz∏adunku dêwig”3. Odpowiednie zarzàdzanie zaopatrzeniem,
transportem, produkcjà, zapasami,
magazynem, a zatem wszystkim, co
zwiàzane jest bezpoÊrednio z fizycznym przep∏ywem materia∏ów, nabiera
ogromnego znaczenia.
Rozgraniczenie procesu logistycznego wed∏ug faz przyp∏ywu materia∏ów,

na przyk∏adzie przedsi´biorstwa bu- w bran˝y budowlano – monta˝owej,
dowlano – monta˝owego, przedstawio- ukazuje tabela 1.
ne zosta∏o na rysunku 1.
Z kolei specyfika logistyki produkcji
w przedsi´biorstwie budowlano – monSchemat na rysunku 1 przedstawia ta˝owym zwiàzana jest z istnieniem
zakres procesu logistycznego w przed- procesu inwestycyjno – budowlanego.
si´biorstwie budowlano – monta˝o- Do zadaƒ charakterystycznych dla logiwym. Podzielony zosta∏ na cztery pod- styki produkcji zaliczyç mo˝na5:
procesy: logistyk´ zaopatrzenia, logi- • analiz´ i weryfikacj´ dokumentacji
styk´ produkcji, logistyk´ dystrybucji
dotyczàcej danej budowy
oraz logistyk´ recyrkulacji.
• gospodark´ potencja∏em - obejmuje
przewidywanie i okreÊlanie zale˝noPrzedsi´biorstwo budowlane zu˝ywa
Êci mi´dzy poszczególnymi budowabardzo wiele ró˝norodnych materiami w zakresie wykorzystania posiada∏ów. Dodatkowo ka˝dy z nich nale˝y
nego potencja∏u
dowieêç na budow´ i odpowiednio • okreÊlenie wielkoÊci potencja∏u.
wkomponowaç w powstajàcy obiekt,
co czyni budownictwo jednà z najbarNatomiast czynnikiem wyjÊcia dla lodziej transportoch∏onnych dziedzin go- gistyki dystrybucji jest pozyskanie
spodarki. Materia∏y natomiast stanowià przez przedsi´biorstwo budowlano –
30-75% wartoÊci ró˝nych produktów monta˝owe robót do realizacji. Otrzybudownictwa. Stàd wynika wielkie zna- manie zlecenia na ich wykonanie i zaczenie optymalnych decyzji, w zwiàzku warcie umowy mo˝e nastàpiç w wyniku
z ich nabywaniem oraz gospodarowa- przetargu budowlanego, pozytywnego
niem nimi4. Zadania g∏ówne, realizowa- rezultatu negocjacji przedumownych
ne w ramach logistyki zaopatrzenia lub obu tych zabiegów ∏àcznie6. Ponad-

K. Pograniczny, „Poligon budowlany”, „Logistyka a JakoÊç” Nr 1/2003.
J. Bielak, „In˝ynier – Mened˝er w przedsi´biorstwie budowlanym”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszaliƒskiej, Koszalin 2001, s. 60-61.
5 P. Blaik, „Logistyka”, PWE, Warszawa 2001, s. 144-145.
6 W. Bortniczuk, K. Kozubski, „Podstawy organizacji i kalkulacji produkcji budowlanej”, Wydawnictwo Politechniki ¸ódzkiej, ¸ód˝ 1998, s. 100.
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to, w przypadku przedsi´biorstwa budowlano – monta˝owego nie ma mowy
o transporcie lub te˝ magazynowaniu
wyrobów gotowych. W zwiàzku z tym
logistyka dystrybucji jest tu bardzo
ograniczona. Niemniej sprowadza si´
ona do spe∏nienia zadaƒ nast´pujàcych7:
• wp∏ywanie na prowadzenie procesów
produkcyjnych zgodnie z oczekiwaniami klientów
• oddanie do u˝ytku obiektu b´dàcego
przedmiotem procesu inwestycyjno –
budowlanego i zwiàzane z tym faktem dzia∏ania oraz formalnoÊci
• prowadzenie analiz i ocen umo˝liwiajàcych uzyskiwanie korzystnych kontraktów
• prowadzenie analiz i ocen rynku
• prowadzenie analiz i ocena konkurencji.
Logistyka recyrkulacji obejmuje zagadnienia zwiàzane z ponownym zagospodarowaniem surowców wtórnych
oraz utylizacjà odpadów niemo˝liwych
do ponownego zagospodarowania8.

W bran˝y budowlano – monta˝owej logistyka recyrkulacji ma ogromne znaczenie. Odpady budowlane „powstajà
zarówno na etapie budowy i monta˝u,
jak i podczas wykonywanych planowych i awaryjnych remontów oraz prac
rozbiórkowych”9.

zaproponowano wykorzystanie systemów transakcyjnych. Ewidencjonowanie podstawowej dzia∏alnoÊci gospodarczej w systemach tej klasy dokonywane jest poprzez technologi´ transakcyjnego przetwarzania danych OLTP
(ang. Online Transaction Processing). Dane
pozyskiwane na tym poziomie generoW zwiàzku z szeregiem zadaƒ reali- wane sà jako informacje wspomagajàce
zowanych w ramach procesu logistycz- kierowników najni˝szego szczebla
nego, zarzàdzanie nim powinno byç w hierarchii zarzàdzania.
rozpatrywane zarówno w kontekÊcie
operacyjnym, jak równie˝ taktycznym
Systemem informacyjnym wykorzyi strategicznym. Koncepcja wykorzysta- stywanym na poziomie taktycznym
nia systemów informacyjnych oraz jest system wspomagania decyzji DSS
technologii informatycznych dla wspar- (ang. Decision Support System). Zadacia zarzàdzania procesem logistycznym niem tego systemu jest generowanie
w przekroju hierarchii struktury organi- odpowiednich logistycznych raportów
zacyjnej, zobrazowana zosta∏a na ry- controlingowych w oparciu o informasunku 2.
cje, jakie mogà byç uzyskane z systemów transakcyjnych. Swoistym ∏àczniSchemat na rysunku 2 stanowi propo- kiem pomi´dzy danymi dostarczanymi
zycj´ wykorzystania systemów informa- przez systemy transakcyjne, a wykocyjnych, narz´dzi controllingu oraz rzystywanymi w ramach systemów
technologii informatycznych. Dla wspomagania decyzji, jest hurtownia
usprawnienia procesu logistycznego danych. Powinna ona stanowiç intew ramach zarzàdzania operacyjnego gralnà cz´Êç systemu informacyjnego
przedsi´biorstwa. Jest to bowiem repozytorium zagregowanych, zestandaryzowanych i uporzàdkowanych informacji, umo˝liwiajàce szybki i efektywny dost´p do nich. Ponadto, w ramach
systemu wspomagania decyzji, wykorzystywana jest technologia przetwarzania analitycznego OLAP (ang. Online
Analytical Processing).

Rys. 2. Technologie informatyczne dla tworzenia systemów informacyjnych w ramach poszczególnych podprocesów zarzàdzania.
èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Praca zbiorowa pod redakcjà A. Michalskiego, „Elementy wspomagania decyzji w zintegrowanych systemach zarzàdzania produkcjà”, Wydawnictwo Politechniki Âlàskiej, Gliwice 2000, s.21-23 oraz T. Reichmann, „Controlling”, Springer, NY,
1997 s. 8.

Na poziomie zarzàdzania strategicznego optymalne wydaje si´ wykorzystanie rozbudowanego systemu informowania kierownictwa EIS (ang. Executive Information System), opartego na
technologii portalowej oraz wskaênikach controlingowych. Portal biznesowy gwarantuje bowiem natychmiastowy dost´p do najwa˝niejszych i aktualnych informacji dotyczàcych stanu
firmy w danym momencie, przedstawionych za poÊrednictwem odpowiednich logistycznych wskaêników controllingowych; wspiera natomiast decyzje logistyczne kierownictwa najwy˝szego szczebla zarzàdzania.
Na polskim rynku oprogramowania
dla biznesu istnieje wiele zintegrowa-

W. Bortniczuk, K. Kozubski, „Podstawy organizacji i kalkulacji produkcji budowlanej”, Wydawnictwo Politechniki ¸ódzkiej, ¸ód˝ 1998, s. 118-119.
H. C. Pfohl, „Systemy logistyczne Podstawy organizacji i zarzàdzania”, ILiM, Poznaƒ 1998, s.193.
9 A. Sta˝ewska-Sikorska, „Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko projektu krajowego planu gospodarki odpadami”, http://www.mos.gov.pl/odpady/1/prognoza.pdf
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nych rozwiàzaƒ informatycznych, umo˝liwiajàcych kompleksowà obs∏ug´ procesu logistycznego w ramach przedsi´biorstw sektora DÂP. Do ich grona zaliczyç mo˝na takie systemy klasy ERP jak:
mySAP ERP, IFS Aplications, Oracle ERP
oraz Impuls BPSC.
Kompleksowe rozwiàzania informatyczne dost´pne sà równie˝ reprezentantom sektora MÂP. Jako jeden z licznych przyk∏adów mo˝na wymieniç system SAP Business One, zsynchronizowany z dedykowanym przedsi´biorstwom budowlano – monta˝owym systemem Logistyka. Rozwiàzanie to zosta∏o pomyÊlnie zaimplementowane
w przedsi´biorstwie Drogi i Mosty
w Bielsku-Bia∏ej. W ramach nowego
rozwiàzania informatycznego, logistyka
zaopatrzenia realizowana jest jako szereg spójnych i nast´pujàcych po sobie
zadaƒ, zestawionych na rysunku 3.
Jak wynika ze schematu na rysunku
3, zadania realizowane w ramach logistyki zaopatrzenia zaklasyfikowane

zosta∏y do odpowiednich grup. Implikuje to spe∏nianie przez nie odpowiedniej funkcji dla realizacji procesu
logistycznego. Wyodr´bniono nast´pujàce grupy:
• zadania systemowe – realizowane
przez synchronizator systemu SAP
Business One oraz Logistyka, bez
udzia∏u u˝ytkownika systemu
• zadania pomocnicze – zadania
usprawniajàce realizacj´ zadaƒ g∏ównych logistyki zaopatrzenia. Zadania
te realizowane sà zarówno w systemie Logistyka, jak równie˝ w systemie SAP Business One
• zadania g∏ówne – zadania bezpoÊrednio wp∏ywajàce na fizyczny przep∏yw
materia∏ów od dostawcy do obiektu
(magazynu lub budowy) przedsi´biorstwa zg∏aszajàcego zapotrzebowanie na wybrane materia∏y
• zadania korygujàce – zadania umo˝liwiajàce u˝ytkownikowi systemu modyfikacj´, bàdê te˝ usuni´cie b∏´dnie
wprowadzonych informacji w trakcie
realizacji zadaƒ g∏ównych
• zadania kontrolne – zadania umo˝li-

wiajàce kontrol´ procesu logistycznego w fazie zaopatrzenia, poprzez generowanie dost´pnych w ramach systemów raportów.
Wraz z implementacjà zintegrowanego rozwiàzania informatycznego mo˝liwe sta∏o si´ zorganizowanie w spójny
proces logistyczny wczeÊniej rozproszonych i generowanych w odr´bnych
systemach zadaƒ. Nowoczesne oprogramowanie zapewnia bowiem szybki
dost´p do dok∏adnych i aktualnych informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa oraz gwarantuje
przejrzystoÊç procesów biznesowych.
Wspomaga ponadto mened˝erów,
w podejmowaniu trafnych decyzji na
ka˝dym poziomie struktury zarzàdzania. Kluczem osiàgni´cia sukcesu, tak˝e
na rynku budowlano – monta˝owym,
jest „po∏àczenie w jednà ca∏oÊç struktury firmy – poczàwszy od operatorów
dzia∏u zaopatrzenia, finansowego
i sprzeda˝y, poprzez zarzàdzanie magazynem, a˝ na skutecznoÊci i terminowoÊci dostaw skoƒczywszy”10.

Rys. 3. Zadania realizowane w ramach logistyki zaopatrzenia w przyk∏adowym przedsi´biorstwie budowlano – monta˝owym.
èród∏o: opracowanie w∏asne.
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