
   
 

 

Wrocław, styczeń 2011 

"COMARCH CDN XL to system informatyczny, który mocno wspiera 

funkcjonowanie naszej firmy, jest rodzajem układu nerwowego 

organizmu firmy – przewodzi impulsy związane ze zdarzeniami 

gospodarczymi oraz pozwala je analizować, dając podstawy do 

przemyślanych decyzji gospodarczych”  

– mówi  Arkadiusz Krzyżanowski, Dyrektor Finansowy, 

Główny Księgowy PIEC BUD Wrocław Sp. z o.o. 

 

O firmie 

 

 

PIEC-BUD -  przedsiębiorstwo projektowo-wykonawcze z branży 

budownictwa przemysłowego  powstało w 1949 roku. Początkowo 

funkcjonowało jako przedsiębiorstwo państwowe z misją odbudowy i 

modernizacji infrastruktury przemysłowej w kraju. Po przekształceniu 

własnościowym w roku 1992 rozpoczął nowy, dynamiczny rozwój oparty 

na owocnej współpracy z rynkami zagranicznymi. W 2006 roku PIEC-

BUD wszedł w skład polskiej grupy kapitałowej zatrudniającej 2500 

pracowników. 

PIEC-BUD zdobył pozycję lidera z główną specjalizacją w zakresie 

budowy, modernizacji oraz remontów: 

• żelbetowych kominów przemysłowych,  

• silosów żelbetowych i konstrukcji stalowych,  

• pieców przemysłowych wszelkich typów oraz ich wymurowywanie wykładzinami 

termoizolacyjnymi ogniotrwałymi lub kwasoodpornymi.  

W zakresie swoich usług Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych PIEC-BUD Wrocław        

Sp. z o.o. oferuje również usługi projektowe. 

Coraz częściej inwestorzy skłonni są powierzać realizację swoich inwestycji "pod klucz", czego 

nieodłączną częścią jest opracowanie projektu inwestycji. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom 

PIEC-BUD Wrocław Sp.z o.o. powołało do życia w 2007 roku Biuro Projektów HUTMASZPROJEKT      

Sp. z o.o., które od roku 2009 przekształcono w Dział Projektowy Piec-Bud Wrocław Sp. z o.o. 

 

 

 



   
 

 

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu - wyzwania 

Przed wdrożeniem systemu w przedsiębiorstwie funkcjonowały różne systemy niezintegrowane. 

Jednym z nich był działający na systemie operacyjnym DOS - program SOFTAR. Aktualizacja tych 

systemów i ich bieżący serwis tworzyły znaczne koszty. 

Poszczególne działy firmy pracowały praktycznie na różnych bazach danych, co powodowało 

dodatkowe nakłady czasowe na wprowadzanie danych. 

Karty pracy, zasadnicze źródło danych dla systemu Płace były wprowadzane ręcznie, co powodowało 

znacznie obciążenia (duża ilość osób pracujących w dziale Personalnym) przed naliczaniem płac. 

Rozwiązanie 

 

Zastosowane rozwiązanie, system Comarch CDN XL  uzupełniony o aplikację do rozliczania czasu 

pracy pracowników na budowach ma cechy aplikacji dedykowanej dla projektowo-wykonawczej 

firmy z branży budowlanej. 

 

W trakcie wyboru systemu informatycznego kierowano się uniwersalnością systemu,  możliwością 

dopasowania do specyficznych wymagań branżowych, ceną  i  sprawnością  wprowadzania 

aktualizacji  oraz dostępnością serwisu powdrożeniowego. 

  

Wdrożenie wykonała firma myCONSULT z Wrocławia i trwało w podstawowym zakresie 5 miesięcy.  

Najpierw, zgodnie z oczekiwaniami klienta zaczął funkcjonować moduł Finansowo-Księgowy. System 

Płace i Kadry, w związku z koniecznością budów dodatkowych modyfikacji związanych ze specyfiką 

branżową pracy na budowach, został wdrożony nieco później. 

 

Wykonano również, w formie dodatkowej aplikacji ,  moduł „Rozliczenia miesiąca”. W firmach 

budowlanych, w których cykl produkcji znacznie przekracza  ramy miesięczne, konieczne jest 

ustalenie stopnia wykonania poszczególnych budów i odpowiednie księgowanie produkcji w toku. 

 

PIEC – BUD planuje również wdrożenie modułu Business Intelligence firmy Comarch, aby zastąpić  

wykonywane dotąd w arkuszach kalkulacyjnych  analizy wyniku  i kosztów budów. Obecnie 

przygotowanie takich analiz jest bardzo praco - i czasochłonne. 

 

Korzyści 

 

Wdrożenie i uruchomienie systemu Comarch CDN XL  umożliwiło szybsze i bardziej zautomatyzowane 

rozliczenie kosztów poszczególnych budów, co jest wykorzystywane  także przy sporządzaniu 

kosztorysów ofertowych, w związku  pozyskiwaniem zamówień w przetargach. 

 

Przeniesienie danych z  kart pracy bezpośrednio do systemu Comarch Kadry i Płace pozwoliło 

znacznie przyspieszyć wprowadzanie danych do naliczania płac. Uzyskano w ten sposób skrócenie 

czasu naliczania wynagrodzeń z 4 dni w miesiącu do 2 dni. Moduł „Rozliczenie miesiąca” pozwolił 

skrócić procedurę rozliczenia o ok. 2 dni robocze. 

 

 



   
 

 

"Comarch CDN  XL to system informatyczny o dużych możliwościach funkcjonalnych, dający się 

również dopasować do specyfiki branżowej. Jego wdrożenie pozwoliło nam uzyskać sprawne 
narzędzie do wspierania zarządzania naszą firmą”  

   
   

  Arkadiusz 
Krzyżanowski  

Dyrektor Finansowy PIEC-
BUD Wrocław Sp. z o.o. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Wdrożone zostały moduły Comarch CDN XL: 

- Comarch CDN XL Księgowość 
- Comarch CDN XL Środki Trwałe 
- Comarch CDN XL Płace i Kadry 
- Comarch CDN XL Sprzedaż/Magazyn 

 

Dane klienta: 

PIEC BUD Wrocław Sp. z o.o. 

50-506 Wrocław, ul.Piękna 62/62A 

71/78 03 150 

www.piecbud.wroc.pl 

 

Firma wdrażająca: 

myCONSULT 

50-506 Wrocław, ul. Piękna 62/62A 

71/7803157 

www.myconsult.com.pl 

 

 


