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1. Nasz Klient 

 

Mławskie Przedsi ębiorstwo Drogowo – Mostowe MPDM Sp. z o.o . powstało z przekształcenia Miejskiej 

SłuŜby Drogowej, będącej jednostką organizacyjną Miasta Mławy, na podstawie Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady 

Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007 r. Akt załoŜycielski Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego 

Spółka z o.o. podpisano 2 stycznia 2008 roku. Spółka przejęła wszystkich pracowników, cały majątek zakładu, 

wszelkie jego zobowiązania. Ideą przekształcenia Miejskiej SłuŜby Drogowej w jednoosobową spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława było usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu jej działalności. W 

nowej spółce Miasto objęło 100 % udziałów.  

 

Do zadań MPDM naleŜy w szczególności: 

• wykonywanie prac i czynności o charakterze porządkowym związanym z utrzymaniem w pełnej 

przydatności techniczno-eksploatacyjnej dróg, ulic, placów łącznie z remontami bieŜącymi ich 

powierzchni oraz remontów kapitalnych tych urządzeń;  

• wykonywanie inwestycji drogowych;  

• produkcja prefabrykatów drogowych;  

• naprawa nawierzchni po dokonanych rozkopach ulicznych na zlecenie i koszt wykonawcy rozkopów;  

• wykonywanie , naprawa, ustawienie i konserwacja znaków drogowych, barier ochronnych itp., na 

zlecenie organów odpowiedzialnych za stan oznakowania w mieście;  

• prowadzenie n/w działalności na rzecz innych zleceniodawców:  

a) działalność handlowa  

b) inne usługi zlecone (transportowe, wynajem sprzętu, budowlane itp.)  

Działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa mazowieckiego, głównie powiatu mławskiego oraz 

powiatów sąsiednich. 

 

2. Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu 

Zanim zdecydowano się na zakup i wdroŜenie systemu Comarch CDN 

XL w Spółce nie funkcjonował Ŝaden system informatyczny. Wszelkie 

zapisy księgowe, kadrowe, magazynowe wykonywano techniką ręczną  

i archiwizowano w formie papierowej. Tak prowadzone działania 

sprawiały, Ŝe dostęp do informacji zarządczej był ograniczony i 

czasochłonny. Spółka zajmuje się m.in. budownictwem drogowym, co 

oznacza, Ŝe realizuje projekty mogące generować zarówno zyski, jak i 
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straty. Przychody i koszty poszczególnych projektów były rejestrowane, ale utrudniony był dostęp do ich 

skonsolidowanej formy.  

Główną potrzebą było zatem wprowadzenie zintegrowanego systemu, który pozwoliłby zoptymalizować obsługę 

procesów biznesowych, umoŜliwiłby łatwy i szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji oraz byłby 

dostosowany do specyficznych potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa. 

3. Rozwiązanie 

W październiku 2009 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zakupie zintegrowanego systemu informatycznego, który 

przede wszystkim usprawniłby pracę poszczególnych działów Spółki, ale takŜe dał jasny i klarowny obraz jej 

działalności. WdroŜenie programu powierzono firmie Software Solutions z Warszawy. Pierwsze prace 

wdroŜeniowe rozpoczęto juŜ w grudniu 2009 r. Zakupiono wówczas moduły Systemu CDN XL firmy COMARCH 

takie jak: Księgowość, SprzedaŜ, Środki Trwałe, Projekty, Business Intelligence oraz Kadry i Płace.  

Realizacja wdroŜenia przebiegła sprawnie, poniewaŜ konsultanci firmy Software Solutions wykazali się obszerną 

wiedzą merytoryczną i techniczną, a takŜe pomysłowością i kreatywnością w tworzeniu rozwiązań słuŜących 

potrzebom naszej Spółki. 

4. Uzyskane korzyści 

Narzędzia finansowo-księgowe, magazynowo-sprzedaŜowe, płacowe i moduły słuŜące do fakturowania 

usprawniły przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami działalności firmy i zapewniły dostępność 

aktualnych danych o kontrahentach, rozliczeniach, towarach, stanach magazynowych oraz wielkości sprzedaŜy. 

Czas potrzebny na odszukanie niezbędnych informacji 

zmniejszył się pięciokrotnie. Wszelkie dane zostały 

zintegrowane i mogą być na bieŜąco aktualizowane, co 

korzystnie wpływa na podwyŜszenie jakości wykonywanych 

zadań oraz terminowość zlecanych prac. WdroŜenie 

przyniosło wiele istotnych usprawnień pracy firmy – obsługa 

planowania poszczególnych procesów została uproszczona 

poprzez wykorzystanie moŜliwości obiegu dokumentów i ich 

integracji w obszarze działalności spółki. Tym samym o 60% 

zniwelowana została ilość błędów powstających podczas 

ewidencjowania dokumentów. 

Liczymy takŜe, Ŝe wdroŜony w ostatnim czasie moduł Business Intelligence umoŜliwi kompleksowy dostęp do 

pełniejszej kontroli wyników finansowych oraz zwiększy efektywność raportowania i analiz. 

 

5. Dlaczego Comarch CDN XL? 

 

„Rekomendujemy program Comarch CDN XL jako nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie 

przedsiębiorstwem, poniewaŜ spełnia on nasze wymagania merytoryczne” 
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Dane Klienta: 

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 25A 

06-500 Mława 

Tel. (23) 654-35-01 

www.mpdm.mlawa.pl 

 

 

 

Dane Partnera:  

Software Solutions 

ul. Chocimska 31 lok. 2  

00-791  Warszawa 

Tel. (22) 880-95-95 

www.softsol.com.pl  

 


