
 1 

 
Henryk Zielaskiewicz  
Grzegorz Czoik 

Zarządzanie informacją w 
przedsiębiorstwie 
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Wstęp. 
 
 
 
 
 
Przedsiębiorstwo logistyczne, chcąc sprostać wymaganiom dzisiejszego klienta, musi zapewnić 
kompleksowość i wysoką jakość swoich usług głównie poprzez integrację, uporządkowanie oraz 
udrożnienie przepływów informacyjnych, finansowych  
i materiałowych, będących podstawowymi integratorami łańcucha logistycznego. Wiedza na 
temat łańcuchów logistycznych (z ich podstawowymi elementami, takimi jak: infrastruktura 
liniowa, infrastruktura punktowa, tabor, przesunięcia materiałowe, szeroko pojęty klient oraz 
wnętrze przedsiębiorstwa), jaką musi dysponować operator jest coraz szersza, a zarazem  
bardziej skomplikowana. Tym samym rośnie znaczenie technologii informatycznych. Systemy 
logistyczne ulegają ciągłym przeobrażeniom. Spośród wielu czynników oddziałujących na ich 
kształt i formę, technologie informacyjne są tymi, gdzie zmiany są najbardziej widoczne. Procesy 
wzajemnej współzależności logistyki, techniki informacyjnej i technologii przepływów 
materiałów zmierzają w kierunku integracji i racjonalizacji łańcuchów dostaw. Biorąc pod uwagę 
popularną w logistyce zasadę 7W widzimy, iż aby mogła być ona spełniona bardzo wiele zależy 
od właściwego przepływu informacji.  
Planowanie oraz sterowanie nowoczesnymi procesami logistycznymi bazuje w pełni  
na technice informacyjnej, która nie tylko przetwarza wiedzę, ale sama ją generuje. Takie ujęcie 
zjawiska pozwala na sformułowanie tezy, iż wprost proporcjonalne ujmowanie zależności 
pomiędzy zarządzaniem gospodarką materiałową a fizycznymi przepływami strumieni 
materiałowych nie jest już tak jednoznaczne i oczywiste. Warunkiem efektywnej kontroli 
procesów logistycznych jest posiadanie dostępu  
do nowoczesnych systemów  informacyjnych, takich jak np. systemy ERP z modułami 
zarządzania finansami, łańcuchem dostaw, magazynami, pracownikami. Nie mniej istotnym 
elementem są technologie identyfikacji towarów za pomocą kodów kreskowych, śledzenie 
towarów za pomocą GPS, przesyłanie informacji za pomocą kanałów elektronicznych. 
Powyższe rozwiązania nie są i nie mogą być celem samym w sobie. Zakres ich stosowania 
powinien być uzależniony od potrzeb i specyficznych uwarunkowań rynkowych. Jakość, 
standard świadczonych usług i redukcja kosztów są czynnikami, które powinny determinować 
decyzje  „informatycznego inwestowania”.  Firmy powiny dostrzegać konkretne efekty jakie 
mogą mieć po zastosowaniu narzędzi informatycznych.  
Szczególnym przykładem efektywnego stosowania nowoczesnych technologii informatycznych 
jest obsługa magazynu. Historia i wielkość zamówień poszczególnych klientów, kontrola stanów 
magazynowych, terminowość spłaty należności, obroty, upusty, zadłużenie, fakturowanie itp. to 
tylko niektóre z elementów wymagających koordynacji i wzajemnej integracji. Szybkość  
przepływu informacji pomiędzy nimi decyduje o sprawności dostaw towarów do klienta, o 
kosztach i jakości świadczonych usług.  
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Następuje również radykalna zmiana w ocenie wartości informacji  
w przedsiębiorstwach logistycznych (do pewnego momentu informacja nie podlegała organizacji 
ani kontroli). O ile sama użyteczność informacji nie była kwestionowana, to jednak istniały duże 
rozbieżności co do oceny jej wartości oraz faktycznego wpływu na powodzenie prowadzonego 
przedsięwzięcia gospodarczego. Odpowiednio modelowany system przepływu, gromadzenia i 
udostępniania informacji staje się kapitałem i towarem - podstawowym środkiem służącym do 
podnoszenia konkurencyjności organizacji na zatłoczonym i szybko zmieniającym się rynku. 
Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem logistycznym jest 
odpowiednie wykorzystanie ogromu informacji przepływających przez jego jednostki w trakcie 
codziennej interakcji z klientami, partnerami oraz w ramach kontaktów wewnętrznych. 
Informacja nieczytelna lub trudno dostępna znaczy niewiele, jednak wartość jej lawinowo 
wzrasta wraz z uporządkowaniem i łatwym dostępem do odpowiednich danych tak dla 
pracowników, jak i partnerów firmy. Żadna firma o tak rozległym polu działania i o takiej 
złożoności jak przedsiębiorstwo zajmujące się towarowym transportem kolejowym oraz 
usługami towarzyszącymi nie może zignorować szansy, jaką daje wykorzystanie systemów 
informatycznych.  
Według sposobu wykorzystania dane znajdujące się w systemach informacyjnych możemy 
podzielić na dwie grupy: 

 przeznaczone do przetwarzania operacyjnego  
oraz  

 stosowane do przetwarzania analitycznego.  
Przetwarzanie operacyjne polega na realizowaniu przez systemy codziennej działalności 
przedsiębiorstwa. Są to systemy aktualizujące dane na bieżąco przez cały dzień, zwykle 
realizujące zadania bezpośrednie (on line). W przedsiębiorstwie logistycznym mogą to być np 
informacje na temat : 

 przesyłek i taboru (śledzenie przemieszczania w czasie rzeczywistym), 
 taboru (zarządzanie w codziennej eksploatacji), 
 elektronicznej dokumentacji przewozowej (realizacja i przepływ w trakcie obsługi 

klienta), 
 umów, rozliczeń i reklamacji (kompleksowa obsługa przed i po wykonaniu usługi), 
 różnych środków transportu (możliwość wspierania zarządzaniem połączeń), 
 miejsc wolnych na terminalu lub w magazynie, 
 wolnych miejsc w pociągu mając na uwadze jego maksymalne obciążenie. 
 

Zarządzanie informacją przeznaczoną do przetwarzania operacyjnego przedstawiono ponizej na 
przykładzie systemu informacyjnego centrów logistycznych. 

Przetwarzanie analityczne polega na przetwarzaniu danych w informacje wspomagające 
podejmowanie decyzji strategicznych i decyzji związanych  
z zarządzaniem, a także zapewnieniu niezbędnej sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej. 
Dane przechowywane w systemach analitycznych z natury są historyczne, co pozwala 
użytkownikom na śledzenie trendów i wzorców informacji. Uzupełnianie danych odbywa się 
zwykle nie przez bezpośrednich użytkowników, ale systematycznie, w sposób zautomatyzowany, 
według wcześniej ustalonego planu. Dane pochodzą najczęściej z różnych systemów 
informatycznych oraz baz danych.  

1. System informacji logistycznej na przykładzie Centrum Logistycznego. 

1.1. Zarządzanie informacją operacyjną  
Wymagania wobec przedsiębiorstw logistycznych są coraz większe, klient dąży do uzyskiwania 
kompleksowej usługi o najwyższej jakości. To powoduje, iż wiedza jaką musi dysponować 
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operator na temat łańcuchów logistycznych klientów, jest coraz szersza i bardziej 
skomplikowana, tym samym rośnie znaczenie technologii informatycznych zarządzających 
informacją operacyjną. 
Z uwagi na bardzo dużą liczbę spraw, jakimi zajmuje się centrum logistyczne oraz zawiłość 
działań i usług tego typu podmiotów, mogą one być doskonałym przykładem zarządzania 
informacją operacyjną. 
Informatyczny system centrów logistycznych powinien realizować i wspierać co najmniej cztery 
grupy rodzajów działań: 
 

dostawcy Zaopatrzenie 
wraz z 

usługami CL

produkcja Dystrybucja
wraz z 

usługami CL

odbiorcy

Przepływ towarów

Przepływ informacji 

Przedsiębiorstwo

centrum 
logistyczne

centrum 
logistyczne

dostawcy Zaopatrzenie 
wraz z 

usługami CL

produkcja Dystrybucja
wraz z 

usługami CL

odbiorcy

Przepływ towarów

Przepływ informacji 

Przedsiębiorstwo

centrum 
logistyczne

centrum 
logistyczne

 
Działania terminalowe i magazynowe. W skład tych operacji wchodzi podsystem zarządzania 
magazynami zawierający: 

 eksploatację i administrowanie własnymi magazynami z możliwością realizacji różnych 
funkcji, np. kompletacja, metody magazynowania, metody przechowywania, metody 
przeładunków wraz z pełnym procesem ich automatyzacji,  

 pełne zabezpieczenie służb magazynowych w możliwości automatycznej identyfikacji 
towarów, palet, pojemników, miejsca położenia towaru, itd. oraz pełnego rozpoznania 
odnośnie stanu zapotrzebowania oraz prognozowania zapasów  
(tzw. systemy automatycznego zbierania danych poprzez kody kreskowe  
i elektroniczne kody produktów - /AI/, z pośród nich można wyróżnić tradycyjne kody typu 
UPC (Universal Product Code) i EAN (European Article Number) oraz „chipy” 
„elektroniczny kod produktu”  (EPC - Electronic Product Code) wykorzystujące ciągi  
znaków o bardzo dużych możliwościach. 

 udostępnienie powierzchni magazynowej w ramach np. City – Logistic, 
 kontrola stanów magazynowych.  
 
Kolejny podsystem to podsystem zarządzania terminalem, który może zawierać między innymi 
moduły: 
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 sterowania urządzeniami za- i wyładunkowymi, 
 sterowania transportem wewnętrznym, 
 sterowanie transportem dowozowo – przywozowym  
 obsługi zespołu magazynów transportem wewnętrznym, 
 rejonizacja oraz planowanie rozmieszczenia jednostek intermodalnych na terminalu, 
 rejonizacji magazynu definiowanego przez użytkownika, 
 zajętości powierzchni terminalowych, 
 planowanie rozmieszenia jednostek ładunkowych w pociągach oraz informacja o wolnych 

miejscach. 
 obsługujące pełny dziennik operacji magazynowych, 
 obsługi informacyjnej użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, 
 administracji urządzeniami za- i wyładowczymi oraz transportu wewnętrznego. 

 
Podsystem obsługi informacyjnej magazynów oraz zarządzania terenem powinien bazować na 
urządzeniach telemetrycznych dla przekazywania aktualnych stanów czy to zarządzania, czy np. 
stanów magazynów placów skladowych. Podsystem ten powinien również stwarzać warunki 
bezpośredniego dostępu do tych informacji dla handlowców a także do niektórych informacji 
przez klientow.. Obróbka informacji dla tego rodzaju czynności musi objąć takie zagadnienia 
jak: przetwarzanie matematyczne, np. modelowanie przepływów, optymalizację tras przejazdów 
itd., przetwarzanie zbiorów z baz danych, teletransmisję z uwzględnieniem lokalizacji satelitarnej 
bądź w oparciu o sieci GSM (np. GSM Railway) samochodów, pociągów lub jednostek 
ładunkowych, oraz innych środków transportu zarządzanych przez centrum logistyczne. 

II. Działania pomocnicze w zakresie finansów, księgowości, kadr itd. Usługi te związane 
są z pełną obsługą klienta lub użytkownika od chwili przedstawienia przez niego propozycji 
zlecenia przewozu towaru aż do pełnej realizacji, włączając w to również obsługę celną, 
bankową, prawną, ubezpieczeniową obrotu towarowego itd. Ponadto w ramach tych usług są 
również udostępniane propozycje pełnej obsługi informatycznej – z udostępnieniem posiadanych 
zintegrowanych systemów komputerowych .  

Do zakresu tego rodzaju usług należy zaliczyć np: 
 obsługę operacji pomiędzy usługodawcami w ramach Centrum Logistycznego, 
 konsolidację w ramach holdingu ksiąg przedsiębiorstw, 
 rozliczenie cła i podatku granicznego, 
 obsługę kasy, 
 powiązanie z systemami bankowymi, 
 ubezpieczenia, 
 należności: obsługa grup odbiorców, naliczanie podatków, zarządzanie płatnościami, 

kontrola kredytu przy sprzedaży, 
 zobowiązania: tworzenie grup dostawców – klasyfikacja kryterialna, blokowanie własnych 

płatności, 
 zarządzanie przepływem gotówki: automatyczne propozycje płatności, kontrolowanie 

płatności dla grup dostawców, 
 automatyzacja składania i przyjmowania zamówień na usługę, 
 + funkcje CRM (Customer Relationship Management). 
III. Działania pomocnicze dla operacji terminalowych i magazynowych. Usługi 
pomocnicze dla operacji terminalowych i magazynowych obejmują przepływ informacji 
niezbędnych do obsługi użytkowników i klientów w aspekcie wykonywanych przeładunków. 
Pierwsza usługa obejmuje zagadnienia doboru kadr, ich kwalifikacji, zatrudnienia (na stałe, czy 



 5 

okresowo) itd., ponieważ obsługa magazynów, transportu wewnętrznego, a w szczególności 
transportu w pełni sterowanego automatycznie wymaga specjalnie szkolonej załogi. 
Kolejną usługą pomocniczą, dla operacji terminalowych i magazynowych, jest pełne 
zabezpieczenie w zakresie EDI (Electronic Data Interchange) z wykorzystaniem różnych 
formatów (np. EDIFACT, XML, X.400, ODETTE, itd.) oraz odpowiednim nadzorem nad całym 
ruchem w terminalu w połączeniu z aktualnie poruszającymi się poza Centrum Logistycznym 
pojazdami. Wykorzystuje się tu często metody zróżnicowanego systemu nadzoru lokalizacji w 
celu uzyskania dokładnych współrzędnych pojazdu.1 
Inne usługi pomocnicze świadczone przez Centrum Logistyczne to między innymi: 
 system informacyjny dla przewozu materiałów niebezpiecznych, 
 usługi warsztatowe w podstawowym zakresie naprawczym (techniczna obsługa pojazdów), 
 system bezpieczeństwa i nadzoru nad Centrum Logistycznym, 
 system udostępniania urządzeń przeładunkowych użytkownikom zewnętrznym, 
 gospodarka odpadami (segregacja, recykling, utylizacja), 
 inne związane bezpośrednio z obsługą operacji terminalowych  

i magazynowych. 
 system informacyjny o pracy środków transportu dowozowo – odwozowego.  

IV. Działania w zakresie informacyjno – doradczym Usługi te mogą obejmować: 

 obsługę transportu osobowego z Centrum Logistycznego do miasta i z powrotem. Obsługą tą 
powinni być objęci nie tylko pracownicy Centrum Logistycznego, lecz również i pozostali 
użytkownicy oraz klienci centrum, 

 obsługę w zakresie systemu informacyjnego w odniesieniu do ruchu na drogach 
poszczególnych państw, zakłóceniach na nich itd., 

 dostęp do systemu pogodowego, 
 obsługę w zakresie public-relation z ukierunkowaniem na ciągłą aktualizację w ramach 

internetu, czasopism itd., możliwości Centrum Logistycznego w zakresie dystrybucji, 
spedycji, transportu oraz magazynowania, 

 szkolenie specjalistycznej kadry wysokokwalifikowanej wykorzystywanej  
w procesach zautomatyzowanych przeładunków, skomputeryzowanych magazynach, 
automatycznych systemach nadzoru ruchu, bezpieczeństwa itd., 

 usługi rzeczoznawstwa, 
 giełdę towarową – system informacyjny, 
 pełną obsługę w zakresie informacji o hotelach i restauracjach na świecie wraz  

z możliwością rezerwacji, 
 obsługę hotelowo – restauracyjną w Centrum Logistycznym. 

 
 
Wdrażanie tego typu systemów jest przedsięwzięciem bardzo pracochłonnym i wymaga dużych 
nakładów pieniężnych. Może się to odbywać etapowo, czyli poszczególnymi modułami, 
rozpoczynając od systemów wspierających działalność wiodącą danego centrum logistycznego, 
poprzez dalsze operacje w zależności od ich biznesowego znaczenia. Organizacyjnie ten sposób 
podejścia jest możliwy w przypadku istnienia jednego wspólnego organu zarządzającego danym 
centrum logistycznym. W przypadku istnienia grupy niezależnych usługodawców w ramach 
jednego centrum, proces staje się trudniejszy, aczkolwiek możliwym rozwiązaniem jest 
                                                
1 Prof. dr hab. inż. Wojciech Osmólski ,Andrzej Rózga - Talex S.A.” Systemy informacyjne centrów logistycznych” – Politechnika Poznańska  
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zorganizowanie się operatorów w tym zakresie, czy też wyłonienie operatora niezależnego 
specjalizującego się  
w budowie rynków elektronicznych lub platform komunikacyjnych. Systemy centrum muszą 
bezwzględnie współpracować z systemami wspomagającymi organizację pracy łańcuchów 
transportowych. 
Logistyczna platforma informatyczna może być w wielu przypadkach integratorem istniejących 
już magazynów czy centrów monotrasportowych z terminalami przewozów intermodalnych. 
 

1.2. Zarządzanie informacją analityczną  
Skomplikowany charakter łańcuchów logistycznych we współczesnym świecie, dynamika zmian 
wewnątrz przedsiębiorstw oraz w ich otoczeniu biznesowym, wymaga podejmowania trafnych 
decyzji w krótkim czasie. Kadra zarządzająca w wielu dużych firmach, nie dysponując 
technologiami informatycznymi wspomagającymi podejmowanie decyzji, staje w obliczu takiej 
sytuacji przy braku pełnej informacji. Dlatego wymagania kierownictwa wobec systemu 
informacyjnego przeważnie sprowadzają się do tego, aby spełniał on następujące wymagania 
jakościowe informacji: 
 dostępność w odpowiednio krótkim czasie, 
 wiarygodność (określony stopień pewności, że jest ona prawdziwa), 
 relatywność (istotna dla odbiorcy), 
 przyswajalność (nie wymagająca dalszych przekształceń), 
 poufność (kodowanie, ograniczony dostęp, autoryzacja dostępu, itp.), 
 gwarancja bezpieczeństwa w przypadku awarii. 
 
Analityczny System Przetwarzania Informacji (ASPI) jest rozwinięciem systemu informowania 
kierownictwa i jest definiowany jako interaktywny system przetwarzania  
i prezentacji danych, który współdziała w procesach bieżącego podejmowania decyzji, 
i który posiada następujące właściwości: 
 jest ukierunkowany na zindywidualizowanie potrzeby decydenta, 
 zintegrowany i całościowy obraz przedsiębiorstwa, 
 jest jednoznacznym źródłem informacji, które jest godne zaufania, 
 przedstawia informacje w języku użytkownika, 
 zapewnia wspomaganie w podejmowaniu decyzji bez ingerencji w systemy operacyjne, 
 dostarcza informacji wybiórczych a zarazem potrzebnych, 
 proponuje repertuar funkcji i metod wyboru. 

 
Systemy wspomagania decyzji opierają się na koncepcjach i wdrożeniach systemów 
informowania kierownictwa. System wspomagania decyzji składa się z następujących 
elementów: 
 bazy modeli, która przechowuje różne metody (procedury) stosowane  

w zależności od używanych danych; wyróżnia się modele: 
 strategiczne, związane z planowaniem celów działania i strategii funkcji 

organizacji- decyzje strategiczne, 
 taktyczne, dotyczące pozyskania zasobów niezbędnych do realizacji celu 

strategicznego - decyzje taktyczne, 
 operacyjne związane z rutynowymi działaniami w organizacji,  

np. planowanie nowych usług i produktów np. nowe dedykowane pociągi., 
kontrola jakości- decyzje operacyjne, 
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 bazy danych, zawierającej informacje opisujące zdarzenia w organizacji i jej otoczeniu; baza 
danych stanowi podstawę wszelkich analiz i budowy modeli wariantów decyzyjnych, 

 dialogu umożliwiającego bezpośredni dostęp i manipulowanie przez użytkownika 
informacjami i procedurami zarówno w bazie modeli, jak i w bazie danych2 
 

ASPI opiera swoje działanie głównie na tzw. hurtowniach danych. Hurtownię projektuje się dla 
dużej liczby stałych danych. Zapewnia ona dostęp do informacji, które będą wykorzystane 
podczas wypracowywania decyzji. Hurtownia danych powinna być ciągle rozwijającym się 
przedsięwzięciem, zapewniającym właściwe dane właściwym użytkownikom we właściwym 
czasie. Hurtownia danych pozwala zgromadzić i usystematyzować wszelkie informacje 
zarządcze na temat przedsiębiorstw w jednym miejscu, tak, aby dostęp do niej miały osoby 
odpowiedzialne za strategię firmy. Przechowywane są tu wszelkie dane przedsiębiorstwa, 
niezależnie od źródła ich pochodzenia i daty ostatniej aktualizacji. Oznacza to, że hurtownia 
danych zawiera zarówno informacje archiwalne o procesach zachodzących wewnątrz firmy, 
pochodzące z różnych działów (księgowość, finanse, logistyka, eksploatacja taboru, sprzedaż, 
marketing itp.), jak również informacje dotyczące bieżącej działalności firmy (stopień wykonania 
planu, wyniki sprzedaży, marże, najbardziej dochodowe usługi, wypracowany zysk netto). 
W oparciu o TI powstały Systemy Informacji Zarządczej (SIZ), których celem jest dostarczenie 
decydentom wiarygodnych i terminowych informacji, pozwalających na podejmowanie i 
wprowadzanie w życie niezbędnych decyzji, które optymalizują współdziałanie zaangażowanych 
czynników procesów usługowych, co pozwala na efektywne osiąganie zakładanych celów. We 
wdrażaniu ASPI możemy wyróżnić 10 głównych etapów (faz cyklu życia rozwoju systemu): 
 

1. Planowanie przedsięwzięcia. 
2. Mapowanie procesów biznesowych, które system ma wspomagać. 
3. Określenie wymagań na dane oraz modelowanie. 
4. Fizyczny projekt i rozwój systemu. 
5. Dostosowanie obowiązujących wcześniej procedur i struktur do tych, które będą 

realizowane w wyniku wdrożenia. 
6. Pozyskiwanie, integracja i odwzorowanie danych. 
7. Zapełnianie bazy danych. 
8. Automatyzowanie procesu ładowania danych. 
9. Stworzenie początkowego zbioru raportów.  
10. Kontrola poprawności i testowanie danych. 
11. Szkolenia 
12. Uruchomienie hurtowni. 
 

Planowanie wdrożenia systemu polega na ustaleniu harmonogramu realizacji projektu, 
zdefiniowaniu celu, zakresu projektu oraz jego wszystkich elementów, w tym także technicznych 
i osobowych. Musimy także wstępnie ustalić strategię początkowego  
i przyszłego zarządzania systemem, obejmującego ustalenie procedur dostępu zdalnych 
użytkowników, planowanie pojemności, strategię: integracji danych, archiwizowania i 
uaktualniania danych, zarządzania danymi, a także planowania prac i operacji. Jednym z 
podstawowych zadań jest ustalenie w planie infrastruktury technicznej niezbędnej do 
funkcjonowania systemu jak np. technologie sieci LAN/WAN .  
Określenie wymagań na dane oraz modelowanie polega na zrozumieniu potrzeb biznesowych i 
wymagań na dane stawianych przez użytkowników końcowych systemu oraz utworzenie 
logicznego modelu danych lub wielowymiarowego modelu danych przedsiębiorstwa. 

                                                
2 Sroka H.: „Systemy wspomagania decyzji”, A. E. w Katowicach, Katowice 1998 
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Na uruchomienie hurtowni danych składają się 3 główne elementy: 
 Zaprojektowanie pomocy dla użytkowników, 
 Instalowanie fizycznych infrastruktur, 
 Tworzenie niezbędnych procedur między innymi rozwiązywania problemów dot. 

integralności danych. 
 

Obecnie często stosowanym rozwiązaniem jest tzw. Data Mart będące zawężonym pionowym 
przekrojem przez architekturę hurtowni. Obejmuje ona wszystkie jej warstwy, ale jego zakres 
tematyczny jest niewielki.  
Implementując analityczny system przetwarzania informacji dla centrum logistycznego, należy 
poznać strukturę i zadania informacji logistycznej. 
Na poniższym rysunku przedstawiono schemat ideowy analitycznego systemu informacji 
wspomagającej decyzje operatora logistycznego.  
 

 
 
Rys.2  Schemat ideowy analitycznego systemu informacji logistycznej. 
 

Jak możemy zauważyć na powyższym schemacie ASPI powinien gromadzić także niektóre 
informacje operacyjne, które w początkowej fazie mają wartość dla decydenta lub/i klienta w 
codziennych działaniach, jednak po ich zakończeniu stają się niepotrzebne i często zostają 
usunięte z systemu. Wyodrębnić należy te informacje, które nabierają znaczenia dla 
kierownictwa firmy dopiero po pewnym czasie  
tzn. po uzbieraniu danych z dłuższego okresu. 
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Zebrane i przetworzone dane pozwolą za pomocą systemu na wspieranie decyzji oraz uzyskywać 
informacje pomagające kierownictwu w podejmowaniu decyzji dotyczących strategii 
logistycznej CL obejmującej planowanie między innymi inwestycji i usług oraz określenie 
kluczowych klientów dla firm. 
Raport dla kierownictwa może mieć formę tabelaryczną, wykresu, jak i zestawień 
alternatywnych rozwiązań dla danego problemu otrzymywanych ad hoc. Mogą to być np.: 
 zestawienia, trendy i prognozy przepływów potoków ładunków na wybranym obszarze. 
 informacje na temat jakości wykonania usług logistycznych na danym obszarze. 
 analizy oraz informacje na temat klientów, konkurencji i partnerów podmiotu; 

o analiza oceny wartości klienta w przyszłości oraz ryzyka utraty obecnych 
klientów, 

o informacje o potencjalnych klientach centrum 
o informacje o potencjalnych kierunkach rozwoju klientów centrum  
o zestawienia grup klientów podzielonych wg oczekiwań co do marketingu 

logistycznego (marketing ukierunkowany), 
o analiza rentowności klientów usług logistycznych. 

 zestawienia możliwych optymalnych cen na dane usługi logistyczne. 
 informacje umożliwiające zarządzanie zapasami klienta. 
 analizy i informacje na temat problematyki infrastrukturalnej i taborowej. 
Analityczny jak i operacyjny system informacji logistycznej jest to zbiór wzajemnie  
ze sobą powiązanych elementów: ludzi, sprzętu i procedur, zapewniających organom 
zarządzającym logistyką odpowiednich informacji niezbędnych do realizacji i kontrolowania 
działalności logistycznej.3 W skład systemu informacyjnego przedsiębiorstwa wchodzą : 
 podsystem zbierania danych źródłowych, integracji i gromadzenia danych, 
 podsystem przetwarzania danych w informacje wspomagające podejmowanie decyzji.  
Działanie i strukturę systemu wspierania decyzji w dowolnym dziale firmy przedstawiono na 
poniższym  rysunku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 P. Adamczewski: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 
Poznań 2001 
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Rys. 3 Działanie i struktura systemu wspierania decyzji
Podsystem zbierania, integracji i gromadzenia danych ma za zadanie między innymi 
wydzielanie odpowiednich danych z systemów źródłowych, baz danych, plików oraz 
integrowanie i sortowanie a następnie przechowywanie ich w hurtowni danych.  
Podsystem przetwarzania danych w informacje wspomagające podejmowanie decyzji ma za 
zadanie ocenę ważności, segregowanie informacji oraz  
ich odpowiednie zobrazowanie, a także przygotowanie i badanie różnych wariantów decyzji 
logistycznych. 
Jak już wspomnieliśmy istotne z punktu widzenia osób wdrażających system wspomagania 
decyzji jest rozgraniczenie pomiędzy informacją operacyjną i analityczną. 
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Zarządzanie informacją w PKP CARGO S.A.- przykłady aplikacji 
 

PKP CARGO S.A., chcąc przekształcić się z przedsiębiorstwa transportowego  
w operatora logistycznego, prowadzi szereg działań związanych z tym procesem.  Należy do 
nich między innymi inwestowanie w tabor specjalistyczny i tworzenie centrów logistycznych. 
W  celu zwiększenia zakresu i poprawy jakości usług logistycznych niezbędne jest ciągłe 
doskonalenie systemów informacyjnych przedsiębiorstwa, wspierających pracowników 
zarówno w działaniach operacyjnych, jak i analitycznych. W przypadku PKP CARGO S.A. są 
to przygotowania do wdrożenia zintegrowanego systemu ERP (Enterprise Resource 
Planning). Od szeregu lat firma współdziała ze Spółką PKP Informatyka Opracowywane 
dotychczas były aplikacje zajmujące się przetwarzaniem operacyjnym, które wspomagają 
czynności związane z przygotowaniem, realizacją przewozów oraz rozliczeniem należności 
za wykonaną usługę.  
Wdrożono aplikacje, tworzące bazy danych, a obejmujące takie procesy, jak: 
 Ewidencja Wagonów– towarowych z wskazaniem parametrów techniczno-

eksploatacyjnych, dane o producencie, dane o użytkowniku i/lub właścicielu, dane o 
aktualnym statusie wagonu, dane o stacji macierzystej i informacjach  
o naprawach.  

 Prowadzenie Opisu Sieci– informacje o obiektach eksploatowanych, zawierający ich 
charakterystykę oraz wykaz odległości taryfowych.  

 Gospodarka Wagonami Prywatnymi i Wynajętymi– rejestr umów na włączenie wagonów 
prywatnych i wynajem wagonów. 

 Obsługa Handlowa Przesyłek Towarowych (SWHOPT). 
 
SWHOPT (System Wspomagania Handlowej Obsługi Przesyłek Towarowych) to 
zintegrowany pakiet aplikacji, kompleksowo wspierający podstawową działalność PKP 
CARGO S.A. w sferze przewozów towarów. Dzięki tej aplikacji można na bieżąco sprawdzić 
każdą przeprowadzoną operację przewozową. Takie dane można monitorować z każdego 
miejsca w kraju. System udostępniony jest na terenie całej Polski na ponad 700 terminalach w 
obszarze PKP CARGO SA. System pozwala na  kontrolowanie przychodów, gwarantuje 
bezpieczeństwo informatyczne i poufność danych klienta. SWHOPT swoim zakresem 
obejmuje: 
 prowadzenie rejestrów umów centralnych, specjalnych i innych wieloletnich z klientami 

PKP CARGO S.A.; 
 pełną obsługę listów przewozowych od stacji nadania do stacji przeznaczenia z 

obliczaniem należności przewozowych; 
 rozliczenia przewozów w ramach umów centralnych oraz rozliczenia przewozów dla 

przesyłek pojedynczych; 
 rozliczenia przewozów z kolejami obcymi; 
 pełną sprawozdawczość i statystyki z przewozów. 

 
Wdrożenia PKP Informatyka Spółka z o.o. obejmują też między innymi aplikację Umowy 
Akwizycyjne UMAK oraz aplikacje ONAL/RKL. jak również systemy wspomagające pracę 
dyspozytur. Aplikacje te pozwalają na rejestracje danych  
o przewozie (z listu przewozowego), obliczenie należności przewozowej, wystawienie faktury 
za usługę przewozową oraz obsługę kasy towarowej. W trakcie wygaszania  jest aplikacja 
ŚLEDZ, natomiast obecnie przygotowywana jest do wdrożenia jest SWHOPT (System 
Handlowej Obsługi Przesyłek Towarowych). Jest to zintegrowany pakiet aplikacji, 
kompleksowo wspierający podstawową działalność PKP CARGO S.A. w sferze przewozów 
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towarów. Dzięki tej aplikacji można na bieżąco sprawdzić każdą przeprowadzoną operację 
przewozową. Takie dane można monitorować z każdego miejsca w kraju. System 
udostępniony jest na terenie całej Polski na ponad 700 terminalach w obszarze PKP CARGO 
SA. System ten pozwala na pełne kontrolowanie przychodów, gwarantuje pełne 
bezpieczeństwo informatyczne i pełną poufność danych klienta. SWHOPT swoim zakresem 
obejmuje: 

  prowadzenie rejestrów umów centralnych, specjalnych i innych wieloletnich z 
klientami PKP CARGO S.A.; 

  pełną obsługę listów przewozowych od stacji nadania do stacji przeznaczenia z 
obliczaniem należności przewozowych; 

 .  
 
Systemy zarządzające informacją dla przyszłych centrów logistycznych powinny w sposób 
elastyczny współdziałać z kolejowymi aplikacjami już wdrożonymi bądź oczekującymi na 
wdrożenie. 
 

Zakończenie  
Stosując duże uproszczenie możemy powiedzieć, iż system informatyczny  
to mechanizm metod i środków działania, dzięki którym możemy magazynować  
i przetwarzać dane, w celu przekształcenia ich w informacje. 
Przyszłe centra logistyczne, terminale kontenerowe oraz stacje koncentracji prac 
przeładunkowych i usług logistycznych muszą przede wszystkim przywiązać do firmy 
dotychczasowych klientów, jak również pozyskać nowych poprzez oferowanie nowoczesnej i 
całościowej obsługi logistycznej.  

Aby w pełni była możliwa realizacja założonych celów, każde z centrów 
logistycznych powinno posiadać system informatyczny włączony do sieci, a poprzez nią w 
system informatyczny europejskiej platformy logistycznej.  
Budowę sieci logistycznej kraju wraz z siecią informatycznej tworzącej wzajemne powiązania 
pomiędzy terminalami przeładunkowymi powinniśmy rozpocząć praktyczne już teraz, 
tworzyć ją równolegle do procesu budowy centrów. Możliwa jest sytuacja, w której na bazie 
terminala kontenerowego oraz innych terminali przeładunkowych i przy wykorzystaniu 
powierzchni magazynowych innych operatorów często oddalonych o 10- 30 km, utworzone 
zostanie tzw. wirtualne centrum logistyczne, lecz wymaga to ścisłej współpracy i szybkiego 
przesyłania pełnych informacji np. o wolnych powierzchniach magazynowych lub nawet o 
wolnych regałach czy wolnym miejscu w pociągu. Sprawność przepływu informacji przy 
takim rozwiązaniu decyduje o powodzeniu przedsięwzięcia. Dlatego pierwszym krokiem 
powinno być opracowanie koncepcji systemu informatycznego dla poszczególnych centrów 
logistycznych, który mógłby wykorzystywać obecnie pracujące i planowane do wdrożenia 
systemy. Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi ma sens, jeżeli zapewniają one zmniejszenie 
kosztów i podniesienie jakości rozszerzenia zakresu świadczonych usług, a w konsekwencji 
przyczynią się do zwiększenia sprzedaży. Jest to duże wyzwanie dla firm informatyczny, 
które zamierzają współpracować z firmami transportowymi i logistycznymi w tym zakresie.  
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