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1. Wstêp
Decyzje podejmowane w przedsiêbiorstwie zale¿¹ od wielu
czynników. Przede wszystkim zale¿ne s¹ od stylu zarz¹dzania. Ju¿ od dawna menagerowie ró¿ni¹ siê od siebie stylem
zarz¹dzania ludmi, procesami, aktywami czy infrastruktur¹. Te ró¿nice wynikaj¹ z wielu przyczyn, np. odmiennych
uk³adów wzajemnych relacji miêdzy kierownikiem a reszt¹
grupy. Jednak zarz¹dzanie to przede wszystkim kierowanie,
w którym postawy, d¹¿enia, interesy oraz zachowania menagerów uzale¿nione s¹ od posiadanej przez nich wiedzy i zasobów informacji. Prawid³owe zarz¹dzanie przyczynia siê
do prawid³owego funkcjonowania przedsiêbiorstwa, a co za
tym idzie, do maksymalizacji zysków.
W celu optymalizacji procesów produkcyjnych tworzone
s¹ warunki, w których wiedza i prawid³owe przetwarzanie
informacji stanowi¹ kluczowe wyzwanie, przed jakim staj¹
managerowie firm produkcyjnych. Wiedza stanowi obecnie
wartoæ nadrzêdn¹, a prawid³owe jej wykorzystanie wp³ywa znacz¹co na rozwój przedsiêbiorstwa. W celu agregowania wiedzy tworzone s¹ systemy, które maj¹ tê wiedzê
gromadziæ i przede wszystkim analizowaæ. Prawid³owa
analiza informacji pe³ni istotn¹ rolê w procesie produkcyjnym. Odpowiednio zaprogramowane narzêdzia informatyczne umo¿liwiaj¹ dok³adne zaplanowanie produkcji i obserwacje procesu na ka¿dym jej etapie. Narzêdzia te, zwane
systemami ERP, s¹ syntez¹ wiedzy ka¿dego pracownika.
Ich funkcjonowanie w przedsiêbiorstwach jest bardzo czêsto warunkiem istnienia na rynku. W zwi¹zku tym, systemy
te s¹ coraz bardziej popularne i coraz czêciej wdra¿ane.
Celem artyku³u jest analiza wyników badañ ankietowych
przeprowadzonych w polskich przedsiêbiorstwach produkcyjnych bran¿y metalowej i automotive na temat wykorzystania systemów ERP przez te przedsiêbiorstwa. Zaprezentowane wyniki badañ stanowi¹ kolejn¹ czêæ cyklu artyku³ów na temat przedsiêbiorstw produkcyjnych z bran¿
automotive i metalowej w Polsce. Wczeniejsze artyku³y
zespo³u badawczego przedstawia³y badania pilota¿owe
i ich analizê. Obecny artyku³ prezentuje wyniki badañ w³aciwych. Artyku³ sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza czêæ
 teoretyczna dotyczy definicji bran¿y automotive i metalowej, pojêcia zarz¹dzania i organizacji inteligentnej, charakterystyki systemów ERP oraz wybranej metody badañ.
Druga czêæ prezentuje wyniki przeprowadzonych prac badawczych.
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2. Bran¿a automotive i metalowa w Polsce
W Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci nie ma wyszczególnionej bran¿y nazwanej przez autorów artyku³ów jako metalowa. Elementy tej grupy przedsiêbiorstw mo¿na znaleæ
w sekcji C  przetwórstwo przemys³owe, przede wszystkim
w dziale 25, ale równie¿ w dzia³ach 28, 29, 30 i 33 PKD.
W zaproponowanej przez autorów artyku³u grupie znajduje
siê szerokie spektrum zak³adów, np. zak³ady zajmuj¹ce siê
obróbk¹ metali. Tradycja tej bran¿y w Polsce ma d³ug¹ historiê, cile powi¹zan¹ z obecn¹ na terenie Polski kultur¹
celtyck¹. Tradycja ta wynika ze sta³ego dostêpu do surowca
znajduj¹cego siê w granicach ziem polskich  znaczne pok³ady ród ¿elaza oraz metali nie¿elaznych [1].
Drug¹ bran¿¹ opisan¹ przez autorów artyku³u jest automotive. Podobnie jak w przypadku bran¿y metalowej, ta ga³¹
przemys³u jest równie¿ oficjalnie niesklasyfikowana (wg
PKD nie ma takiej bran¿y jak automotive). Bran¿a ta jest
nastêpczyni¹ bran¿y samochodowej. Bran¿a automotive
jest pojêciem szerszym ni¿ wczeniej stosowane pojêcie,
równie¿ umowne, bran¿y samochodowej. Przez bran¿ê samochodow¹ w Polsce w XX wieku rozumiano jedynie
przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê produkcj¹ samochodów.
Pojêcie automotive, które pojawi³o siê w Polsce pod koniec
XX wieku, wypar³o pojêcie bran¿y samochodowej, rozszerzaj¹c zakres bran¿y o zak³ady zajmuj¹ce siê produkcj¹
komponentów do pojazdów samochodowych. W ramach
opisanej grupy przedsiêbiorstw swoj¹ dzia³alnoæ prowadz¹ firmy np. Saint Gobain Securit (huty szk³a do produkcji szyb samochodowych), Jost Poland (komponenty do
ciê¿arówek, naczep i przyczep) oraz fabryki nale¿¹ce do
grupy Faurecia (zajmuj¹ce siê produkcj¹ interiorów). Firmy z tej bran¿y reprezentuj¹ szerokie spektrum dzia³alnoci gospodarczej. Jak wynika z raportów bran¿owych, jest
to bran¿a, która w Polsce stale siê rozwija. W 2007 roku
z tam monta¿owych w Polsce zesz³o niespe³na 789 000
pojazdów osobowych i dostawczych, a w roku 2008 ju¿
ponad 931 500 pojazdów [6].
Synteza tych dwóch powy¿ej opisanych grup przedsiêbiorstw jest efektem wyników odpowiedzi uzyskanych
przez autorów artyku³u w badaniach pilota¿owych. Wynika
z nich, ¿e bran¿e te przenikaj¹ siê. Autorzy postanowili
uszczegó³owiæ badanie g³ówne i skierowaæ je do przedstawicieli tych dwóch bran¿.
3. Zarz¹dzanie inteligentnym przedsiêbiorstwem
Z³o¿onoæ nowoczesnego rynku dóbr uniemo¿liwia oparcie
dzia³alnoci przedsiêbiorstwa na prowadzeniu jedynie produkcji wieloseryjnej. Obecnie przedsiêbiorstwa produkcyjne
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musz¹ byæ gotowe na produkcje ma³ych serii, a nawet pojedynczych egzemplarzy. W nowoczesnym zak³adzie dokonuje siê codziennie wielu przezbrojeñ. Dzia³anie takie wymaga sprawnego zarz¹dzania. Dlatego te¿ system zarz¹dzania opiera siê na modelach. Model zarz¹dzania, to
system za³o¿eñ mylowych, zawieraj¹cych koncepcjê skutecznego zarz¹dzania. Model ten, aby funkcjonowaæ powinien charakteryzowaæ siê cechami [4]:
a) uwzglêdniaæ aktualne aspekty prawne, kreatywne i humanistyczne, medyczne,
b) musi dostosowaæ siê do aktualnych potrzeb organizacji
gospodarczych,
c) powinien umo¿liwiaæ przewidywanie przysz³ych przeszkód w rozwoju.
Ka¿dy model zarz¹dzania sk³ada siê z trzech elementów:
a) funkcji kierowniczych  czyli organizowania, planowania, motywowania, kontrolowania oraz przewodzenia,
b) stylu kierowania / zarz¹dzania  czyli wp³ywu zachowañ
i osobowoci kierowniczych na organizacjê pracy w stosunku do podw³adnych oraz innych wspó³pracowników.
W trakcie tych kontaktów prze³o¿ony kontroluje pracowników oraz w zale¿noci od wyników tej kontroli
nagradza b¹d karze swoich podw³adnych,
c) technik zarz¹dzania  czyli wykorzystania narzêdzi i instrumentów w celu znajdowania rozwi¹zañ problemów
z zakresu zarz¹dzania, takich jak:
 rozdysponowania uprawnieñ,
 ustalenia drogi przekazywanych poleceñ,
 wspó³uczestnictwa w podejmowaniu decyzji.
Mened¿erowie zdaj¹ sobie sprawê, ¿e nowoczesna gospodarka rozwinê³a siê do tego stopnia, ¿e niezbêdne sta³o siê
fundamentalne przewartociowanie orientacji w zarz¹dzaniu, w zakresie celów operacji i procesów jego funkcjonowania. Teorie, które wp³ynê³y na teraniejsze zarz¹dzanie
to: teorie systemów, podejcie behawioralne, sytuacyjne,
ukierunkowane na kulturê, d¹¿enie do doskona³oci i wdra¿anie do praktyki gospodarczej organizacji inteligentnej.
Organizacja inteligentna jest jedn¹ z koncepcji organizacji
opartej na wiedzy. Do innych koncepcji organizacji opartych na wiedzy zaliczane s¹ nastêpuj¹ce organizacje: ucz¹ce siê, sieciowe, zhumanizowane, fraktalne i wirtualne [7].
Za organizacjê inteligentn¹ uwa¿a siê takie przedsiêbiorstwo, które osi¹ga wysokie wskaniki wzrostu ekonomicznego oraz wysok¹ pozycjê rynkow¹, stosuj¹c prawid³owe
procedury wykorzystania wiedzy. Wiedza powstaje w przedsiêbiorstwie i anga¿uje ca³y zespó³. Proces ten polega miêdzy innymi na ci¹g³ym podnoszeniu kwalifikacji pracowników.
Inteligentne przedsiêbiorstwo cechuje siê umiejêtnoci¹
wykorzystania mocy posiadanych informacji do efektywnego kierowania organizacj¹. Przedsiêbiorstwo to dysponuje zatem w³aciwymi informacjami w odpowiednim
miejscu i czasie. Oznacza to, ¿e zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem mog¹ w dowolnym momencie dokonaæ analizy przekrojowej danych historycznych przedsiêbiorstwa, a do potrzebnych im danych szybko mog¹ dotrzeæ tak¿e pracownicy
firmy [5]. Przedsiêbiorstwa inteligentne traktuj¹ informacje
jako zasób firmy i staraj¹ siê umiejêtnie tym zasobem zarz¹dzaæ, a wiêc planowaæ, tworzyæ, utrzymywaæ. Dziêki zaawansowanemu zarz¹dzaniu danymi i informacjami oraz
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stosowanym metodom analizy danych, przedsiêbiorstwa
inteligentne zwiêkszaj¹ swoj¹ konkurencyjnoæ na rynku.
Przedsiêbiorstwa inteligentne, buduj¹ nowe kompetencje
informacyjne dla wyraniejszego widzenia swojej przysz³oci. Wiedza organizacji powstaje poprzez dzia³ania pracowników realizuj¹cych swoje zadania, które polegaj¹ na
przetwarzaniu danych i informacji. Dzia³ania te, mog¹ byæ
wspierane technologi¹, ale tak¿e procesami. Zale¿noæ
pomiêdzy poszczególnymi elementami bior¹cymi udzia³
w kreowaniu wiedzy w organizacji pokazuje rysunek 1.
Przedsiêbiorstwo takie przywi¹zuje du¿¹ wagê do wiedzy,
ponosi znaczne nak³ady finansowe na rozbudowê infrastruktury informatycznej, oprogramowania oraz systemów
zarz¹dzania wiedz¹ [5]. W³anie ta cecha zarz¹dzania organizacj¹ inteligentn¹ jest istotna z punktu widzenia autorów
artyku³u.
4. Charakterystyka systemów ERP
Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych s³u¿¹cych do wspomagania procesów biznesowych,
jak i optymalizacji w podejmowaniu decyzji gospodarczych jest nieod³¹cznym elementem wspó³czesnych przedsiêbiorstw. Poprzez zastosowanie tych systemów, mo¿liwe
jest zoptymalizowanie wewnêtrznych procesów w organizacji, gromadzenie, rejestracja przetwarzanie oraz selekcja
danych oraz kooperacja z kluczowymi kontrahentami, dostawcami i klientami przedsiêbiorstwa. Sta³y rozwój technologii informatycznych, jak i metod zarz¹dzania przyczyni³y
siê do pojawienia siê systemów klasy ERP, które skutecznie
umo¿liwiaj¹ obs³ugê wiêkszoci obszarów funkcjonowania
organizacji, pocz¹wszy od marketingu, obs³ugi klienta, planowania oraz technicznego przygotowania produkcji,
a koñcz¹c na strefie finansowo-ksiêgowej i zarz¹dzania
personelem.
Systemy typu ERP (ang. Enterprise Resource Planning  Planowanie Zasobów Przedsiêbiorstwa), to termin okrelaj¹cy

Rys. 1. ród³a pozyskiwania informacji
w przedsiêbiorstwie inteligentnym [5]
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systemy informatyczne przeznaczone do wspomagania zarz¹dzania przedsiêbiorstwem lub grup¹ przedsiêbiorstw.
Odpowiednie elementy aplikacji s¹ odpowiedzialne nie tylko za gromadzenie danych, ale tak¿e za ich przetwarzanie.
Funkcje dostêpne w systemach klasy ERP umo¿liwiaj¹ zapewnienie optymalizacji wszystkich zasobów przedsiêbiorstwa oraz zachodz¹cych w nim procesów. Wiêkszoæ
aplikacji wchodz¹cych w sk³ad systemu cechuje siê budow¹ modu³ow¹, w której w poszczególnych elementach
dochodzi do transferu informacji. Na rynku dostêpnych jest
wiele systemów ERP, które ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ i mog¹
byæ w ramach potrzeb rozszerzane o dodatkowe modu³y,
np. modu³ odpowiedzialny za kontrolowanie transportu, za
controlling czy specjalne modu³y u³atwiaj¹ce managerom
zarz¹dzanie projektami. Przedsiêbiorstwa, które podjê³y
decyzjê o wdro¿eniu systemu ERP, maj¹ mo¿liwoæ bardzo
elastycznego dostosowania poszczególnych modu³ów
i funkcji do indywidualnych wymagañ przedsiêbiorstwa.
Rol¹ systemu jest gromadzenie, selekcja, przechowywanie
oraz agregacja danych, które s¹ pobierane z ca³oci obszarów, w których funkcjonuje dane przedsiêbiorstwo. Najczêciej proces przetwarzania danych odbywa siê centralnie i jednorazowo, co powoduje, ¿e przechowywane dane
s¹ aktualne, a informacje, które mo¿na uzyskaæ na ich bazie
s¹ rzetelne. System oparty jest na modu³ach bazodanowych. Jedn¹ z zalet systemów ERP jest autonomia poszczególnych modu³ów. To powoduje, ¿e ka¿de przedsiêbiorstwo mo¿e wdra¿aæ system stopniowo, wybieraj¹c tylko te
modu³y, które bêd¹ niezbêdne b¹d najbardziej u¿yteczne,
kieruj¹c siê aktualnym zapotrzebowaniem lub zasobami
finansowymi.
Obecnie przedsiêbiorstwo produkcyjne nastawione na
przetrwanie oraz zysk, nie mo¿e funkcjonowaæ prawid³owo
bez wsparcia zapewnianego przez systemy informatyczne.
Bogata oferta systemów klasy ERP dostêpnych na rynku

pozwala zastosowaæ rozwi¹zania odpowiednie dla profilu
dzia³alnoci, wielkoci firmy, zasobów ludzkich oraz finansowych organizacji. Dziêki elastycznoci oraz ró¿norodnoci funkcjonalnej, systemy mog¹ byæ wdra¿ane w dowolnym przedsiêbiorstwie kompleksowo lub tylko w wybranych dziedzinach. Wprowadzenie systemu w wybranych
zak³adach produkcyjnych, wyranie pokazuje du¿¹ reorganizacjê procesów biznesowych, zw³aszcza w obszarze zarz¹dzania przep³ywem informacji. G³ównym powodem,
dla którego przedsiêbiorstwa wybieraj¹ rozwi¹zania bazuj¹ce na systemie ERP, jest chêæ usprawnienia procesów decyzyjnych, przy dog³êbnej koordynacji zarz¹dzania pojedynczymi dzia³ami w przedsiêbiorstwie, a tak¿e rosn¹ca
wiadomoæ d³ugofalowych korzyci zwi¹zanych z zastosowaniem rozwi¹zañ IT w produkcji.
5. Metoda badawcza

Autorzy w badaniach zastosowali metodê sonda¿u diagnostycznego. Celem tej metody jest zgromadzenie wiedzy na temat cech i dynamiki zjawisk spo³ecznych, pogl¹dów i przekonañ pewnej okrelonej grupy, np. przedsiêbiorców [3]. Jedn¹
z technik wykorzystywanych w metodzie jest ankieta.
Dla celów badañ zosta³ opracowany kwestionariusz ankiety, który mia³ za zadanie unifikacjê zadawanych przedsiêbiorstwom pytañ. Ankieta zosta³a przes³ana za pomoc¹
poczty elektronicznej do 131 mikro, ma³ych, rednich oraz
du¿ych przedsiêbiorstw produkcyjnych z bran¿y metalowej oraz automotive maj¹cych siedzibê na terenie ca³ej
Polski. Ankieta zawiera³a zestaw pytañ zamkniêtych oraz
metryczkê, w której ankietowani okrelali wielkoæ firmy,
w której pracuj¹. Badanie by³o anonimowe, nale¿a³o wskazaæ tylko stanowisko, zajmowane w badanym przedsiêbiorstwie. W badaniu odpowiedzi udzieli³y osoby zatrudnione
na stanowiskach:
 specjalista, supervisor, g³ówny specjalista, konstruktor, technolog,
 manager, kierownik, kierownik zmiany,
 prezes, cz³onek zarz¹du, w³aciciel, dyrektor,
dyrektor zarz¹dzaj¹cy.
Pytania w kwestionariuszu dotyczy³y m.in. systemów ERP i poziomu ich wdro¿enia w polskich
przedsiêbiorstwach produkcyjnych bran¿y metalowej i automotive.
6. Wynik badañ

Rys. 2. Budowa systemów ERP [2]
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Badanie ankietowe zosta³o wykonane w dniach od
4 stycznia do 30 kwietnia 2016 r. Uzyskano 131
odpowiedzi z przedsiêbiorstw produkcyjnych
z bran¿y metalowej i automotive w obszarze m.in.
poziomu implementacji i wdro¿enia systemów
ERP. W badaniu wziê³o udzia³ 7%  mikroprzedsiêbiorstw, 22%  ma³ych przedsiêbiorstw, 36% 
rednich przedsiêbiorstw oraz 35%  du¿ych przedsiêbiorstw. Wród respondentów 10% okreli³o
swoje przedsiêbiorstwo jako nieinnowacyjne, 18%
jako ma³o innowacyjne, 24% jako rednio innowacyjne, 37% jako innowacyjne oraz 11% jako wysoko innowacyjne. Przedstawiciele przedsiêbiorstw
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odpowiadali m.in. na pytanie: czy w badanym przedsiêbiorstwie jest wdro¿ony system ERP. Na to zapytanie blisko 50%
respondentów odpowiedzia³o  tak, 31% odpowiedzia³o 
nie, natomiast odpowied nie wiem/trudno powiedzieæ
wskaza³o 20% respondentów.
W badaniu przedsiêbiorcy odpowiedzieli równie¿ na seriê
pytañ uszczegó³awiaj¹cych posiadane w firmie modu³y
oraz z poziom ich wdro¿enia. Wyniki tych pytañ zosta³y
przedstawione w tabeli 1.
Jak wynika z zaprezentowanych danych, stopieñ odpowiedzi na zadane pytanie dotycz¹ce wdro¿enia systemu ERP
nie zgadza siê z poziomem procentowym odpowiedzi na
pytanie dotycz¹ce poziomu wdro¿enia poszczególnych
modu³ów systemu ERP. Wdro¿enie systemu ERP w ankiecie potwierdzi³o niespe³na 50% respondentów. Przekrój
odpowiedzi dotycz¹cych ca³kowitego braku modu³u by³
miêdzy 48% (w wypadku modu³u utrzymanie ruchu) a 36%
(w wypadku modu³u gospodarka materia³owa). Co ciekawe do pe³nego wdro¿enia modu³ów: sprzeda¿ i dystrybucja
oraz gospodarka magazynowa przyzna³o siê tylko 22% respondentów. Najczêciej pojawiaj¹c¹ siê odpowiedzi¹ by³o
niepe³ne wdro¿enie. rednia odpowiedzi na to pytanie wynosi 20% (blisko 17% dla pe³nego wdro¿enia i 13% dla
czêciowego wdro¿enia).
7. Wnioski

Wyniki z przeprowadzonych badañ wykazuj¹, ¿e prawdopodobnie pracownicy przedsiêbiorstw produkcyjnych nie
wiedz¹, czym s¹ systemy klasy ERP i posiadaj¹ tylko informacjê, ¿e przedsiêbiorstwo ma wdro¿ony system informacyjny. W przedsiêbiorstwie inteligentnym taka sytuacja nie
powinna mieæ miejsca. Sprawny i niczym niezak³ócony
przep³yw informacji oraz wiedzy wskazuje na prawid³owoæ

dzia³añ, które s¹ podejmowanie w ca³ej organizacji. Niewiedza kadry na temat podstawowych narzêdzi stosowanych w in¿ynierii produkcji wskazuje na s³aboæ managerów oraz trudnoci komunikacyjne wewn¹trz organizacji.
Prawid³owy przebieg komunikacji wewnêtrznej jest podstaw¹ przedsiêbiorstw opartych na wiedzy. Przedstawione
wyniki s¹ wskanikiem, ¿e polskie przedsiêbiorstwa
z bran¿ metalowej i automotive w niewielkim stopniu s¹
przedsiêbiorstwami inteligentnymi, w których du¿y nacisk
k³adzie siê na wiedzê i uczenie siê.
Zaprezentowanie badania stanowi¹ wycinek wiêkszych badañ dotycz¹cych polskich przedsiêbiorstw produkcyjnych
bran¿y metalowej oraz automotive.
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Tab. 1. Okrelenie poziomu wdro¿enia poszczególnych modu³ów systemu ERP oraz oprogramowania s³u¿¹cego do projektowania i modelowania produktów oraz technologii w przedsiêbiorstwie
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Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych w polskich przedsiêbiorstwach produkcyjnych z bran¿y ...
USING OF INTEGRATED SYSTEMS IN POLISH
MANUFACTURING ENTERPRISES FROM METAL
AND AUTOMOTIVE INDUSTRY
Key words:
manufacturing companies, metal industry, automotive,
knowledge transfer, knowledge management, integrated
systems
Abstract:
Decisions taken in a company depends on many factors.
First of all, they depend on the management style. Managers have their own different from another style of managing people, processes, assets and infrastructure. These differences result from many causes, e.g. Different systems of
mutual relations between the manager and the rest of the
group. However, the management is primarily targeting, in
which attitudes, aspirations, interests and behavior of managers depend on their knowledge base and information resources. Management contributes to the proper functioning
of the company, and thus maximize profits.
In order to optimize the production processes are created
the conditions in which knowledge and accurate processing
of information is a key challenge faced by managers of
manufacturing companies. Knowledge is now the superior
value and its proper use significantly affect the development of the company. In order to aggregate the knowledge
systems are created which have the knowledge to collect
and analyze above all. Proper analysis of information plays
an important role in the production process. Properly programmed tools enable accurate production planning and
observation of the process at every stage. These tools,
known as ERP systems, are a synthesis of knowledge of
each employee. The functioning of such systems in enterprises is very common for the functioning of the market.
Due to this, these systems are popular and widely implemented.
The aim of the article is to analyze the results of surveys
conducted in Polish manufacturing companies in the metal
and automotive industry by the use of ERP systems in these
companies. This article make up a part of the cycle of the
articles about manufacturing companies of the automotive
and metal industries in Poland. Earlier articles of the research team based on the analysis of the pilot studies. The
present article presents the results of research already appropriate. The article consists of two parts. The first theoretical part concerns the definition of the automotive and metal industry, the concepts of management and organization
of intelligent characteristics of ERP systems and the chosen
method of research. The second part presents the results of
research.
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