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w przedsi biorstwach przetwórczo transportowych

 
 
Kody JEL: D29, D79, G39, K29, L71, L86 
S owa kluczowe: systemy ERP, informatyzacja 
Streszczenie. W referacie opisano przypadek modernizacji systemu ERP w przedsi biorstwach 
sektora utylizacji odpadów, spowodowanej konieczno ci  spe nienia wymaga  ustawy z dnia  
9 marca 2017 roku dotycz cych systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Wyma-
gania ustawy zosta y spe nione dzi ki kompleksowej informatyzacji procesów wytwórczych  
i transportowych. 
 
 
Wprowadzenie

 Od ponad dwóch dekad mo na obserwowa  b yskawiczny rozwój technologii 
informatycznych, dzi ki którym staje si  mo liwe mi dzy innymi coraz sprawniejsze 
zarz dzanie przedsi biorstwami przez kadr  menad ersk . 
 Z drugiej strony obserwujemy sta y wzrost wymaga  dotycz cych zarówno opty-
malizacji procesów wytwórczych i transportowych, jak i poszerzania zakresu dzia a  
sprawozdawczo-kontrolnych, w celu zaspokojenia potrzeb wewn trznych i zewn trz-
nych interesariuszy (np. administracji skarbowej, agend ochrony rodowiska naturalne-
go itp.). Istnieje w tym przypadku swoiste dodatnie sprz enie zwrotne, gdy  wymaga-
nia powy sze nie by yby mo liwe do efektywnego spe nienia bez wykorzystania wspó -
czesnej ICT, z drugiej za  strony wiadomo  mo liwo ci stwarzanych przez ICT sk a-
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nia do wysuwania, zw aszcza przez interesariuszy zewn trznych, kolejnych wymaga  
sprawozdawczo-kontrolnych wzgl dem przedsi biorców.  
 Relacje powy sze oddzia uj  oczywi cie na rozwój systemów ERP, a jednocze-
nie rodz  ró norodne, nie zawsze pozytywne, konsekwencje, zw aszcza z punktu wi-

dzenia przedsi biorcy. 
 Zagadnienia powy sze zostan  omówione na przyk adzie dzia a  podejmowanych 
w tym zakresie przez przedsi biorstwa z bran y przetwórczo-transportowej zajmuj ce 
si  utylizacj  odpadów niebezpiecznych. 
 
 
1. Studium przypadku przedsi biorstwa przetwórczo transportowego

 W referacie autorów z 2012 roku zatytu owanym „System monitorowania prze-
wozów materia ów niebezpiecznych” (Boniecki, Raw uszko, 2012) przedstawiono 
stworzony dla potrzeb konkretnego przedsi biorstwa, dzia aj cego w bran y utylizacji 
odpadów (Eurobac sp z o.o.), system ERP, powi zany z systemem GPS zainstalowa-
nym w pojazdach realizuj cych us ugi transportowe na rzecz tego przedsi biorstwa.  
W kolejnych latach udzia owcy Eurobac sp z o.o. przej li przedsi biorstwo rerafinacji 
zu ytych olejów w Trzebinii i w zwi zku z tym stworzony dla „Robac” system ERP 
zosta  zaadaptowany jako narz dzie w procesach zarz dzania przedsi biorstwem „Eu-
robac” w Trzebinii. Wysok  efektywno  dzia ania tego systemu uzyskano dzi ki kom-
pleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów przetwórczych w rafinerii. Dzia a-
nia te zosta y opisane w referatach konferencyjnych: „System monitorowania przewo-
zów materia ów niebezpiecznych” oraz „Kompleksowa informatyzacja jako metoda 
efektywnego przej cia i zarz dzania przedsi biorstwem” (Boniecki, Raw uszko, 2012, 
2014). 
 Jakkolwiek stworzony system ERP doskonale realizowa  zadania stawiane przez 
menad erów zarz dzaj cych przedsi biorstwami „Eurobac” i „Robac”, to okaza o si , 
e wymaga on kolejnej, powa nej modyfikacji i dalszej rozbudowy. Wymagania  

w zakresie dalszej rozbudowy systemu wynikaj  z powtarzaj cych si  okresowo istot-
nych zmian rodowiska prawnego, w którym funkcjonuj  przedsi biorstwa tej bran y. 
 Najistotniejsz  zmian  wymaga  w 2017 roku w odniesieniu do przedsi biorstw 
uczestnicz cych w obrocie i przetwarzaniu adunków niebezpiecznych wprowadzi a 
ustawa z dnia 9 marca ubieg ego roku. 
 Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego przewozu 
towarów maj ca na celu wdro enie narz dzia uszczelniaj cego system podatkowy na-
k ada konieczno  prowadzenia rejestrów przez trzy rodzaje podmiotów: podmiot wy-
sy aj cy, podmiot odbieraj cy i przewo nika.  
 „W ustawie podmiot wysy aj cy zdefiniowano jako osob  prawn , osob  fizycz-
n , lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej, prowadz c  dzia-
alno  gospodarcz , dokonuj c : 
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dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i us ug, 
ostatniej przed rozpocz ciem przewozu towarów – w przypadku gdy jest do-
stawc  towaru, a po wydaniu towaru jest on przewo ony na rzecz podmiotu 
odbieraj cego, 
uprawnion  do rozporz dzania towarami jak w a ciciel w momencie rozpocz -
cia przewozu w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbieraj -
cego w celu dokonania dostawy towarów po zako czeniu przewozu towarów, 
eksportu towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1, 
wewn trzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy, o której mo-
wa w pkt 1). 

 Drugi z podmiotów nazwany zosta  podmiotem odbieraj cym, rozumianym jako 
osob  fizyczn , osob  prawn  lub jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci 
prawnej, prowadz c  dzia alno  gospodarcz , dokonuj c  wewn trzwspólnotowego 
nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towa-
rów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. 
 Trzeci ze zobowi zanych to przewo nik, rozumiany jako osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej, prowadz ca 
dzia alno  gospodarcz , wykonuj ca przewóz towarów” (System monitorowania…). 
 Aktualizacja, uzupe nianie i przesy anie zg oszenia odbywa si  za po rednictwem 
Platformy Us ug Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 
 Na podmioty te (na mocy art. 5 ust.1 ustawy) na o ono nast puj ce obowi zki: 

przes anie zg oszenia do rejestru, 
uzyskanie numeru referencyjnego dla tego zg oszenia, 
przekazanie numeru referencyjnego pozosta ym podmiotom bior cym udzia   
w przewozie towarów, 
podanie aktualnych danych adresowych miejsc za adunku towaru oraz roz a-
dunku towaru, 
podanie danych dotycz cych towaru b d cego przedmiotem przewozu,  
w szczególno ci rodzaj towaru, pozycji cn lub podkategorii pkwiu, ilo ci, masy 
brutto ewentualnie obj to ci, 
przekazanie kieruj cemu przed rozpocz ciem przewozu towaru otrzymanego 
numeru referencyjnego; to samo dotyczy dokumentu zast puj cego zg oszenie 
i potwierdzenie przyj cia tego dokumentu albo dokumentu wskazuj cego na 
przesuni cie mi dzymagazynowe (kieruj cy, w momencie rozpocz cia prze-
wozu towaru, jest obowi zany posiada  numer referencyjny, a w przypadku 
awarii systemu po stronie krajowej administracji skarbowej, dokument zast -
puj cy zg oszenie i potwierdzenie przyj cia tego dokumentu, albo dokument 
przesuni cia mi dzymagazynowego), 
odmówienie rozpocz cia przewozu towaru w przypadku nieotrzymania przez 
kieruj cego numeru referencyjnego albo jednego z powy szych dokumentów. 
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 Na mocy art. 22 ust. 1 ustawy, na podmioty uczestnicz ce w obrocie adunkami 
niebezpiecznymi b d  nak adane kary pieni nie w wysoko ci do 20 000 z  w przypadku: 

niedokonania zg oszenia przez przewo nika, 
stwierdzenia, e towar nie odpowiada co do rodzaju, ilo ci, masy lub obj to ci 
wskazanych przez przewo nika w zg oszeniu. 

 Dodatkowo, gdy przewo nik nie uzupe ni zg oszenia o dane, o których mowa  
w art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3, tak e na przewo nika nak adana b dzie kara pieni na  
w wysoko ci 5000 z . 
 Nadto w przypadku, gdy przewo nik nie wykona obowi zku, o którym mowa  
w art. 8 ust. 1 (aktualizacja danych w zg oszeniu) i zg osi dane niezgodne ze stanem 
faktycznym, inne ni  dotycz ce towaru, na o ona zostanie na niego kara pieni na  
w wysoko ci 10 000 z . 
 Istotnym elementem ca ego systemu b dzie obligatoryjne dysponowanie przez 
uczestników obrotu towarowego aktualnym plikiem dokumentów przypisanych do 
automatycznie nadanego numeru referencyjnego, którego wa no  trwa dziesi  dni. 
Przewóz adunku bez tego numeru jest zagro ony wysok  grzywn . 
 Na mocy art. 32 ust. 1, w przypadku stwierdzenia braku w trakcie kontroli rozpo-
cz cia przewozu towaru przez kieruj cego bez numeru referencyjnego, bez dokumentu 
zast puj cego zg oszenie i potwierdzenia przyj cia dokumentu zast puj cego zg osze-
nie albo dokumentu przesuni cia mi dzymagazynowego, kieruj cy podlega  b dzie 
karze grzywny w wysoko ci od 5000 do 7500 z . 
 Jak wynika z powy szego, wszelkie nieprawid owo ci i odst pstwa od procedur 
okre lonych ustaw  (tak umy lne, jak i nieumy lne) s  zagro one wysokimi karami 
pieni nymi, które mog  w sposób istotny rzutowa  na efektywno  ekonomiczn  
przedsi biorstwa.  
 Obieg informacji przedstawiony na rysunku 1 kreuje problemy i trudno ci realiza-
cji wymaga  stawianych przez ustaw . W przypadku po czonego konsorcjum firm 
P.W. Robac oraz Eurobac sp z o.o., które spe niaj  rol  zarówno strony odbieraj cej, 
wysy aj cej, jak i przewo cej w asnym transportem, komplikacja wy ej wymienionych 
problemów wzrasta niepomiernie. 
 Powy sze realia obrotu towarowego wymusi y dalsz  konieczno  rozbudowy 
systemu ERP (Boniecki, Miciak, Raw uszko, 2012) o modu y umo liwiaj ce automa-
tyczne wprowadzanie i przetwarzanie danych wymaganych ustaw , w celu wyelimino-
wania wp ywu czynnika ludzkiego na informacje przekazywane interesariuszom ze-
wn trznym (Krajowa Agencja Skarbowa, Urz d Skarbowy, PUESC) – patrz rysunek 1. 
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Rysunek 1. Aktualny diagram kontekstowy podmiotów b d cych w interakcji w procesie prze-
wozu adunków niebezpiecznych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie modelu procesu biznesowego obs ugi zg oszenia SENT. 

 

 Realizacja wy ej wymienionych wymaga  proceduralnych zgodnie z ustaw ,  
w oparciu jedynie o Platform  Us ug Elektronicznych Skarbowo-Celnych, okaza a si   
w praktyce nieefektywna, co w nieodleg ej przysz o ci mog o spowodowa  powa ne 
zagro enie dla finansów zainteresowanych przedsi biorstw. 
 G ównym zdiagnozowanym problemem by y problemy kadrowe, ludzkie, to jest 
przypadkowe lub intencjonalne pope nianie b dów przy wprowadzaniu i przetwarzaniu 
danych. W celu wyeliminowania tych zagro e  zespó  autorski rozbudowa  dotychcza-
sowy system ERP o mechanizmy wykorzystuj ce API omawianej platformy Skarbowo-
Celnej, dzi ki którym zautomatyzowano wprowadzanie danych, a tym samym sprowa-
dzono do minimum mo liwo  wprowadzania b dnych informacji przez uczestników 
obrotu towarowego i dalszej propagacji tych b dów w systemie ERP i modu ach prze-
sy ania informacji interesariuszom zewn trznym. 
 Po wdro eniu modyfikacji systemu ERP (rys. 2 i 3) relacje podmiotów b d cych 
w interakcji w procesie przewozu adunków wra liwych przybieraj  poni sz  posta . 
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Rysunek 2. Schemat obiegu informacji mi dzy interesariuszami uczestnicz cymi w realizacji 
procedur zgodnie z ustaw  (cz. 1) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie modelu procesu biznesowego obs ugi zg oszenia SENT. 
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Rysunek 3. Schemat obiegu informacji mi dzy interesariuszami uczestnicz cymi w realizacji 
procedur zgodnie z ustaw  (cz. 2) 

ród o: opracowanie w asne na podstawie modelu procesu biznesowego obs ugi zg oszenia SENT. 
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Podsumowanie

 Z wieloletniego do wiadczenia w stosowaniu systemu ERP w przedsi biorstwach 
sektora utylizacji odpadów wynika, e istnieje konieczno  okresowej modyfikacji i rozbu-
dowy tego systemu. 
 Do modernizacji systemu ERP z jednej strony sk aniaj  uwarunkowania wewn trzne 
przedsi biorstw, z drugiej za  s  one wymuszane przez zmiany rodowiska legislacyjnego, 
w którym przedsi biorstwa funkcjonuj . 
 G ównym wewn trznym powodem zmian jest potrzeba eliminacji czynnika ludzkiego, 
b d cego najcz stsz  przyczyn  b dów przy wprowadzaniu, jak i przy przetwarzaniu da-
nych, zarówno w procesach fizycznego przetwarzania odpadów, jak i w procedurach finan-
sowo-ksi gowych. 
 G ównym czynnikiem zewn trznym wymuszaj cym modernizacj  systemu ERP s  
zmiany rodowiska prawnego, w którym przedsi biorstwa funkcjonuj . Przyk adowo – ustawa 
z dnia 9 marca 2017 roku, dotycz ca systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, 
która narzuci a bardzo ostre wymagania w zakresie szczegó owo ci, dok adno ci i terminowo-
ci przekazywanej informacji organom kontrolno-skarbowym, celnym, ochrony rodowiska, 

administracji samorz dowej i pa stwowej, wymusi a radykaln  rozbudow  systemu ERP  
o modu y spe niaj ce praktycznie, w automatyczny sposób, te wymagania. 
 Przypadki wymuszonej modernizacji systemu ERP przez zmiany rodowiska legisla-
cyjnego s  przyczyn  wzrostu kosztów funkcjonowania przedsi biorstw, a tym samym 
pogarszaj  ich wyniki finansowe, co dotyczy szczególnie przedsi biorstw ma ej i redniej 
wielko ci. Tworzy to równie  wzrastaj c  barier  ekonomiczn  wej cia do tego sektora 
nowych podmiotów gospodarczych. 
 Jest spraw  oczywist , e restrykcyjno  ustawy zosta a wymuszona konieczno ci  
zwalczania licznych patologii gospodarczych wyst puj cych w sektorze przetwarzania  
i utylizacji odpadów i zwi zanym z tym brakiem zaufania organów skarbowych, celnych, 
administracji pa stwowej i samorz dowej do podmiotów dzia aj cych w tym sektorze. 
 Do wiadczenie w stosowaniu zmodernizowanego systemu ERP wykaza o, e taki 
system oddzia uje dyscyplinuj co równie  na pracowników wewn trz przedsi biorstwa, co  
z punktu widzenia osób ze cis ego kierownictwa firm jest jego du  zalet . 
 Uwzgl dnienie obserwowanych trendów rozwojowych polityki gospodarczej Pa stwa 
prowadzi do wniosku, e w najbli szym czasie b dzie konieczna kolejna modernizacja 
systemu ERP uwzgl dniaj ca potrzeby krzy owej kontroli podmiotów zajmuj cych si  
przetwarzaniem i transportem materia ów niebezpiecznych. 
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Summary. The paper describes the case of the ERP system modernization as an effect of obliga-
tory bringing in of the requirements according to the law related to the enterprises engaged at 
processing and transporting used up oils. The requirements of The Law were fulfilled by total 
informatization of the production and transport processes. 
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