
Ekonomiczne Problemy Us ug nr 2/2018 (131), t. 1
ISSN: 1896 382X | www.wnus.edu.pl/epu

DOI: 10.18276/EPU.2018.131/1 23 | strony: 231–238

 
 
 
 
Micha Macibuch
Uniwersytet Szczeci ski
Wydzia Zarz dzania i Ekonomiki Us ug
michal.macibuch@gmail.com

 
 

Efektywno zastosowa systemów ERP
w Polskie Koleje Pa stwowe Polskie Linie Kolejowe SA

 
 
JEL: H21, L92 
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Streszczenie. Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie wyników analizy zastosowa  
systemów informatycznych klasy ERP (Enterpise Resorce Planning). W artykule przedstawiono 
podstawowe informacje dotycz ce systemu ERP w Polskich Kolejach Pa stwowych Polskich 
Liniach Kolejowych. Szczególn  uwag  zwraca si  na kluczowe efekty wynikaj cych z wdro e-
nia systemu ERP. Scharakteryzowano proces wdra ania tego systemu oraz realne oszcz dno ci 
jakie z niego wynikaj .  
 
 
Wprowadzenie

 Wspó czesne firmy, bez wzgl du na sw  wielko  oraz bran , w coraz wi kszym 
stopniu wykorzystuj  ró norodnego typu systemy informatyczne. Post puj ca informa-
tyzacja jest efektem roli oraz znaczenia informacji koniecznych dla podejmowania 
odpowiednich wyborów w zarz dzaniu, a tak e ci g ego poszukiwania przez zespó  
kierowniczy narz dzi i sposobów, automatyzuj cych, integruj cych oraz usprawniaj -
cych tok procesów biznesowych w prowadzonej dzia alno ci. W efekcie, bez odpo-
wiedniego zastosowania systemów informatycznych, coraz trudniej jest uzyska  lub 
utrzyma  przewag  konkurencyjn .  
 Istotn  rol  we wspomaganiu dzia alno ci przedsi biorstw odgrywaj  obecnie 
zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning).  
 Metodologia bada , jaka zosta a wykorzystana w artykule, to analiza porównaw-
cza oraz wnioskowanie logiczne w formie wniosków dotycz cych efektywno ci, jakie 
przynios o wdro enie systemu ERP.  
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 Celem artyku u jest zaprezentowanie zastosowania systemu ERP w przedsi bior-
stwie PKP PLK SA wraz ze wskazaniem potencjalnych korzy ci i zagro e  dla tej for-
my nabycia i u ytkowania oprogramowania w przedsi biorstwie.  
 
 
1. Definiowanie efektywno ci

 Efektywno  nale y do w a ciwo ci przes dzaj cych o istocie przedsi biorstwa 
jako podmiotu gospodaruj cego. Warunkuje ona funkcjonowanie organizacji i determi-
nuje jej rozwój (Osbert-Pociecha, 2007). 
 Wed ug G. Osbert-Pociechy (2007), mo na wyró ni  dwa wymiary efektywno ci: 

operacyjny, który mo na sprowadzi  do zalecenia, aby dzia a  znacznie lepiej 
przy wykonywaniu tego, co robi  inni w tej samej bran y, realizuj c t  sama 
koncepcj  biznesowego dzia ania, 
strategiczny, wi cy si  z tym, by dzia a  inaczej, w odmienny sposób urze-
czywistniaj c unikatow  koncepcj  biznesowego dzia ania.  

 W warunkach nasilaj cej si  konkurencji efektywno  (Sulmicki, 1987) staje si  
kluczem do utrwalania przewagi na rynku. Przedsi biorstwo uwa a si  za efektywne, 
kiedy w pe ni wykorzystuje posiadane przez siebie zasoby do wytwarzania produktów, 
na które wyst puje zapotrzebowanie na rynku, przy czym dzia alno  t  musi prowadzi  
bez zb dnego gromadzenia zapasów.  
 Efektywno  nale y do podstawowych poj  w ekonomii i zarz dzaniu. Ze 
wzgl du na swój interdyscyplinarny charakter w literaturze jest w ró ny sposób okre-
lana.  

 Wed ug P.A. Samuelsona i W.D. Nordhausa (1999) efektywno  to najbardziej 
skuteczne zastosowanie zasobów spo ecze stwa w procesie zaspokajania braków i po-
trzeb ludzi. Zdaniem J.A.F. Stonera, R.E. Freemana oraz D.R. Gilberta (1997), to miara 
sprawno ci i skuteczno ci, miara tego, w jakim stopniu osi ga si  wyznaczone cele.  
W S owniku ekonomicznym przedsi biorcy efektywno  okre lono jako najlepsze rezul-
taty w produkcji, w dystrybucji i us ugach, uzyskane po najni szych kosztach. Zdaniem 
S. Nowosielskiego (2008) skuteczno  to pozytywnie oceniana zgodno  rezultatu dzia-
ania z jego zaplanowanym celem. Natomiast efektywno  to cecha dzia a , daj cych 

pozytywnie oceniany wynik bez wzgl du na to, czy by  on zamierzony, czy te  nieza-
mierzony. W celu dokonania kompleksowej oceny procesów gospodarczych konieczne 
jest poj ciowe rozdzielenie obu kategorii. Taki podzia  kategorii przedstawiono w tabeli 
1. 
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Tabela 1. Typologia procesów gospodarczych wed ug kryteriów ich skuteczno ci i efektyw-
no ci 
 

Proces Efektywny Nieefektywny 
Skuteczny proces osi ga zaplanowane cele 

i efekty s  wy sze od nak adów 
proces osi ga zaplanowane cele, ale efekty 
s  ni sze od nak adów 

Nieskuteczny proces nie osi ga zaplanowanych 
celów, jednak efekty s  wy sze od 
nak adów 

proces nie osi ga zaplanowanych celów,  
a efekty s  ni sze od nak adów. 

ród o: Nowosielski (2008, s. 39. 

 
 Podsumowuj c efektywno  jest jedn  z podstawowych kategorii wykorzystywa-
nych do opisu stanu, funkcjonowania i szans rozwojowych ró nego typu organizacji,  
a w szczególno ci organizacji gospodarczych. W literaturze wyst puje jednak du a 
ró norodno  definiowania efektywno ci oraz kryteriów jej klasyfikowania.  
 Niniejszy artyku  b dzie si  jednak opiera  na definicji G. Osbert-Pociechy. Odno-
si si  ona znacz co do tematyki artyku u, który zwi zany jest z wdro eniem systemu 
ERP w przedsi biorstwie PKP PLK SA. Za pomoc  tej definicji zostanie przedstawiony 
proces wdro enia tego systemu w badanym przedsi biorstwie, a tak e efektywno  tego 
projektu.  
 
 
2. Proces wdra ania ERP w PKP PLK SA

 PKP Polskie Linie Kolejowe jest Spó k  Akcyjn , która powsta a w roku 2001  
w wyniku procesu restrukturyzacji przedsi biorstwa pa stwowego Polskie Koleje Pa -
stwowe. Domen  spó ki jest zarz dzanie i udost pnianie infrastruktury kolejowej. 
 Podstawowa dzia alno  spó ki opiera si  na (Ksi ga Systemu Zarz dzania Bez-
piecze stwem): 

udost pnianiu linii kolejowych przewo nikom, którzy posiadaj  odpowiednie 
licencje wydane przez UTK (Urz d Transportu Kolejowego), oraz pobieranie 
odpowiednich op at za korzystanie z infrastruktury zgodnie z obowi zuj cymi 
stawkami jednostkowymi z zachowaniem zasady równego ich traktowania, 
prowadzeniu ruchu kolejowego i administrowanie liniami kolejowymi, a tak e 
utrzymaniu linii kolejowych w stanie zapewniaj cym sprawny i bezpieczny 
przewóz osób i rzeczy, regularno  i bezpiecze stwo ruchu kolejowego, 
ochronie przeciwpo arowej, ochronie rodowiskowej oraz mienia na obszarze 
kolejowym, 
dzia alno ci w zakresie in ynierii i zwi zanego z ni  doradztwa technicznego, 
w tym dzia alno ci geodezyjnej i kartograficznej. 

 G ównym celem systemów klasy ERP jest integracja wszystkich dzia ów i funkcji 
w firmie. Integracja polega na wykorzystaniu wspólnej bazy danych w ramach jednego 
systemu, dzi ki czemu firma pos uguje si  tylko jednym zbiorem danych. 
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 Proces wdra ania systemu ERP w PKP PLK SA rozpocz  si  od szacowania 
kosztów analizy funkcjonalnej. Wdra any system ERP o nazwie SAP jest podzielony na 
kilka modu ów. Kwota za analiz  wynios a 1 489 000 z . Kwota ta uwzgl dnia a du y 
poziom ryzyka w tego typu projektach.  
 czny koszt wdro enia systemu SAP w PKP PLK SA wyniós  8 370 150 z . 
Udzia  procentowy przedstawia  si  nast puj co: 

analiza 1 489 000 z , co stanowi o 20% kosztów, 
projektowanie i architektura – 507 090 (6% kosztów), 
programowanie i integracja – 3 380 600 z  (40% kosztów), 
testowanie – 841 150 z  (10% kosztów), 
dokumentacja powykonawcza – 169 000z  (2% kosztów), 
zarz dzanie projektem – 507 090 z  (6% kosztów), 
szkolenia – 169 000 z  (2% kosztów), 
wdro enie w tym migracja – 1 238 000 z  (14% kosztów). 

 Kwota zakupu licencji zosta a oszacowana na podstawie danych rynkowych do-
stawców, przy uwzgl dnieniu upustów dla zamówie  podobnej skali i z o ono ci sys-
temu. Do szacowania kosztów licencji wzi to pod uwag  oprogramowanie producentów 
klasy Enterprise. 
 Utrzymanie/serwis i rozwój oprogramowania szacuje si  na 10–25% ca kowitych 
kosztów jego dostarczenia. Jako koszt utrzymania i rozwoju rozumiane s  wszystkie 
koszty zwi zane z dostosowaniem oprogramowania do zmiany warunków prawnych, 
koszt gwarancji, usuwania b dów, a tak e wszystkie koszty zwi zane z przeprowadze-
niem ca ego procesu wytwórczego od analizy poczynaj c, na testach i wdro eniu ko -
cz c. W koszt utrzymania wliczona jest równie  op ata serwisowo-licencyjna. Szacun-
kowe koszty utrzymania wynosz  oko o 779 000 z .  
 Z u ytkowaniem systemów klasy ERP zwi zane s  tak e ró ne zagro enia i pro-
blemy, które powinny by  szczegó owo przeanalizowane przez kadr  kierownicz . 
Zaliczy  do nich mo na przede wszystkim (Dziombek, 2010): 

awarie sieci Internet, która uniemo liwi na dost p i u ytkowanie systemu ERP, 
potencjalne pojawienie si  chwilowego spadku wydajno ci systemu ERP  
z uwagi na tymczasowe zmniejszenie przepustowo ci sieci Internet, 
wysoki koszt koniecznych szerokopasmowych czy internetowych, 
niepe ne mo liwo ci dostosowania systemu ERP do wymaga  ko cowego od-
biorcy, 
mo liwo  wyst pienia problemów w zakresie migracji danych (np. z wcze-
niejszego systemu ERP), 

obawy i trudno ci kierownictwa przedsi biorstwa maj ce zwi zek z bezpie-
cze stwem gromadzonych informacji w systemach ERP, zarz dzanych przez 
zewn trznego dostawc , 
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mo liwo  pojawienia si  trudno ci natury prawnej (odmienne przepisy w ró -
nych pa stwach, niekorzystne zapisy w umowach, brak wzorców post powa-
nia itp.), 
cz ciowe uzale nienie si  odbiorcy od zewn trznego dostawcy systemu ERP, 
czego efektem mo e by  m.in. os abienie mo liwo ci zarz dzania obszarem 
IT, 
niedojrza o  rynku generuj ca ryzyko kooperacji z nieprofesjonalnym do-
stawc  systemów ERP (np. mo liwo  nag ego zako czenia dzia alno ci przez 
dostawc  IT), 
mo liwo  wyst powania problemów w integracji z dotychczasowymi syste-
mami informatycznymi. 

 PKP PLK konsekwentnie realizuje swoj  strategi  informatyzacji, która zak ada 
wdro enia zintegrowanych systemów zarz dzania we wszystkich kluczowych obsza-
rach firmy. Zarz d spó ki jest przekonany, e dzi ki nim zarz dzanie przedsi biorstwem 
stanie si  bardziej efektywne i pomo e wzmacnia  pozycj  najwi kszego przewo nika 
w Polsce. 
 
 
3. Ocena efektywno ci wdro enia ERP w PKP PLK SA

 Wprowadzenie jednolitego i spójnego systemu ERP dla PKP PLK SA s u y ujed-
noliceniu oraz znacznej automatyzacji procesów biznesowych.  
 Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagaj cego za-
rz dzanie kluczowymi obszarami dzia ania przedsi biorstwa umo liwi lepsze zarz dza-
nie zasobami, kosztami, przychodami i wdro enie profesjonalnego controlingu finan-
sowego, a w pozosta ych obszarach znacznie usprawni czynno ci zwi zane z bie c  
obs ug  pracowników, podnoszeniem poziomu jako ci wiadczonych us ug, gromadze-
niem informacji oraz jej rozpowszechnianiem. 
 Wdro enie zintegrowanego systemu zarz dzania, systemu klasy ERP w PKP PLK SA 
przyniesie szereg korzy ci dla pracowników.  
 Analiza obecnej sytuacji i do wiadczenia innych przedsi biorstw wskazuj , e 
wdro enie zintegrowanego systemu zarz dzania, wspieranego systemem klasy ERP, 
jest warunkiem koniecznym dla podniesienia jako ci us ug PLK PKP SA. 
 Do kluczowych efektów wynikaj cych z wdro enia Systemu ERP nale y zaliczy : 

podniesienie poziomu jako ci wiadczenia us ug poprzez zwi kszenie dost p-
no ci, jako ci i aktualno ci danych gromadzonych i przetwarzanych przez 
przedsi biorstwo oraz zmniejszenie ryzyka podejmowania niew a ciwych 
(nieoptymalnych) decyzji przez osoby decyzyjne, 
zwi kszenie efektywno ci realizacji wiadczonych us ug na rzecz pracowni-
ków spó ki oraz przedsi biorstw z ni  wspó pracuj cych poprzez usprawnienie 
procesów wewn trznych, uprawnienie wymiany i obiegu informacji, a tak e 
zwi kszenie automatyzacji realizowanych procesów biznesowych, 
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zapewnienie dost pno ci do skonsolidowanej informacji na temat prowadzonej 
dzia alno ci, 
obni enie kosztów operacyjnych dzia alno ci PKP PLK SA poprzez eliminacj  
r cznie wykonywanych powtarzalnych i nadmiarowych czynno ci. 

 W d ugiej perspektywie czasowej mo na tak e oczekiwa  optymalizacji kosztów 
rozwi za  informatycznych. Wykorzystanie efektu synergii i skali rozwi zania powinno 
pozwoli  na lepsze wykorzystanie rodków przeznaczonych na IT. 
 Powy sze korzy ci w d u szej perspektywie skutkowa  b d : 

podniesieniem jako ci przedsi biorstwa, 
rozwojem przedsi biorczo ci i efektowno ci finansowej przedsi biorstwa, 
zwi kszeniem konkurencyjno ci. 

 Dla potrzeb obliczenia warto ci pieni nej przewidywanych korzy ci zidentyfi-
kowano jako g ówny sk adnik zwi kszenie efektywno ci wiadczenia us ug (wykony-
wania zada ). Do oblicze  przyj to liczb  pracowników przedsi biorstwa, która wynosi 
oko o 38 264 pracowników, zaoszcz dzony czas pracy w ci gu dnia pracy, liczb  dni 
pracy w 2016 roku, która wynios a 252 dni, warto  1 godziny pracy, która wed ug PKP 
PLK SA wynosi 23 z . Otrzymana warto  oszcz dno ci wynios a 127 500 z  rocznie. 
Efektem b dzie ograniczanie kosztów i dostosowanie rozwi zania do specyficznych 
potrzeb spó ki na przestrzeni lat.  
 Wdro enie systemu ERP przynios o realne korzy ci, zwi zane z eliminacj  bie -
cych kosztów utrzymania obecnie funkcjonuj cych systemów w jednostkach organiza-
cyjnych, w tym:  

koszty w asne zatrudnienia – oszcz dno ci w wysoko ci ok. 2,3 mln z  w ci gu 
3 lat od wdro enia systemu ERP, 
koszty wiadczenia us ug zewn trznych – oszcz dno ci w wysoko ci ok.  
1,7 mln z  w ci gu 3 lat od wdro enia systemu ERP, 
koszt utrzymania systemów zarz dzania – oszcz dno ci w wysoko ci ok.  
5 mln z  w ci gu 3 lat od wdro enia systemu ERP. 

 Ponadto wdro enie systemu przynios o realne korzy ci spo eczne: 
zwi kszenie efektywno ci wiadczenia us ug (wykonywania zada  pracowni-
ków) – oszcz dno ci oszacowano na ok. 1,9 mln z  rocznie, 
zmniejszenie kosztów pozyskania informacji – oszcz dno ci oszacowano na 
ok. 1,2 mln z  rocznie. 

 Dzi ki wdro eniu modelu obiegu e-faktur, realne oszcz dno ci uzyskiwane przez 
SAP w ci gu roku kszta tuj  si  nast puj co: 

eliminacja kosztu przesy ek pocztowych – ok. 20 000 z , 
uwolniony czas pracy w ksi gowo ci b d cy ekwiwalentem umowy zlecenia – 
ok. 30 000 z , 
redukcja kosztów artyku ów biurowych o 2500 z  (ok. 10 segregatorów, 10 ryz 
papieru, toner), 
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ograniczenie o ok. 10% liczby niepotwierdzonych faktur koryguj cych, co da o 
firmie mo liwo  rozliczenia VAT w miesi cu wystawienia faktury. 

 Analiza jedynie korzy ci finansowych z wdro enia centralnego systemu ERP jest 
niewystarczaj ca. Elementem, który musi by  wzi ty pod uwag , jest adekwatno  
wybranego rozwi zania. Koszt wdro enia i zarz dzania wraz z zakupem licencji wy-
niós  w spó ce oko o 8 370 150 z . Jest to czny koszt us ug zwi zanych z przygotowa-
niem, wdro eniem i utrzymaniem systemów cznie z zakupem i modernizacj  opro-
gramowania. Obliczenia mog  wskazywa  na znaczn  op acalno  wdro enia i utrzy-
mania jednolitego systemu ERP w PKP PLK SA.  
 
 
Podsumowanie

 Przedsi biorstwo PKP PLK SA, dzi ki wdro onemu systemowi ERP, odnosi 
wiele korzy ci natury finansowej, organizacyjnej, technologicznej oraz spo ecznej.  
Z tak  form  eksploatacji zintegrowanego systemu informatycznego zarz dzania ma 
zwi zek tak e pewne ryzyko, które winno by  szczegó owo przeanalizowane przez 
kadr  kierownicz  przedsi biorstw. Prognozowany przez przedsi biorstwa badawczo-
konsultingowe wzrost znaczenia u ytkowania systemów klasy ERP zapewne nie spo-
woduje ca kowitego odst pienia od klasycznych, tj. licencyjnych form nabywania oraz 
u ytkowania systemów ERP.  
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Summary. The goals of this article is to present the results of analysis of ERP systems applica-
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coming out from the ERP system implementation. Emphasizing the implementation process and 
real saving that are the outcome of this implementation. 
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