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O Spółdzielni Mleczarskie Rospuda 

Spółdzielnia Mleczarska Rospuda jest polską firmą z 

wieloletnią tradycją. Działalność rozpoczęła w 1968 

roku. Od początku działalności produkuje naturalne i 

tradycyjne sery oraz masło. W ostatnim czasie 

Spółdzielnia poszerzyła swój asortyment o napoje 

fermentowane oraz śmietany i śmietanki. 

Zakład produkcyjny Rospuda znajduje się na terenie 

Zielonych Płuc Polski – w miejscowości Filipów. Jest 

to jeden z najczystszych regionów Polski, położony w 

regionie Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Z okolicy 

Chronionego Krajobrazu Doliny Rospudy pochodzi 

naturalne mleko, które używane jest do produkcji 

wyrobów Spółdzielni. 

Skład produktów pozostaje niezmienny od wielu lat – 

oparty na zastrzeżonych recepturach. Jest to zasługa 

ciężkiej, wieloletniej pracy oraz niepoddawaniu się 

tańszym zamiennikom. 

 

Wyroby Spółdzielni nie posiadają dodatków 

chemicznych. Zachowują naturalne walory smakowe 

oraz cenne witaminy i minerały. Spółdzielnia dokłada 

wszelkich starań, aby jej produkty były naturalne i 

wysokiej jakości, dbając przy tym o środowisko 

naturalne. 

Oprócz produkcji, Spółdzielnia prowadzi handel 

poprzez dwa sklepy detaliczne, jeden spożywczy, 

drugi metalowy, oraz handel obwoźny wyrobów 

mleczarskich. 

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

 Przed wdrożeniem systemu COMARCH ERP 

OPTIMA Spółdzielnia używała przestarzałych 

programów DOS-owskich, które nie były w stanie 

sprostać nowym wyzwaniom związanym z 

generowaniem plików JPK, kontroli danych aktualnych 

kontrahentów w sensie aktywnych płatników VAT oraz 

białej księgi. Poza tym, sprzedaż odbywała się z 

wykorzystaniem kilku różnych systemów, które nie 

były zintegrowane. Dana do księgowości docierały 

dopiero po pewnej, dość skomplikowanej obróbce. 

Ograniczony też był dostęp do serwisu 

informatycznego, który był często potrzebny aby 

przekazać dane do księgowości, co niepotrzebnie 

opóźniało pracę. Utrudniony był też dostęp do stanów 

magazynowych oraz bieżących wartości sprzedaży i 

marży. 

 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Aby wdrożyć system zaczytano z poprzednich 

systemów kartoteki towarowe i dokonano ich unifikacji 

w całym przedsiębiorstwie. 

Wygenerowano plan kont, który ze względu na 

specyfikę Optimy różnił się nieco w stosunku do 

poprzedniego. Ustalono więc identyfikację nowych 

kont ze starymi. 



System uruchamiano w środku roku, a więc potrzebne 

było zaczytanie z poprzedniego systemu DOS-

owskiego z baz danych typu DBF miesięcznych 

obrotów na poszczególnych kontach. W tej sytuacji 

programiści firmy SETUP przygotowali narzędzie do 

zaczytania i przeniesienia obrotów miesięcznych na 

poszczególnych kontach do Optimy. 

Sporym wyzwaniem było zintegrowanie sklepu 

spożywczego z system COMARCH ERP OPTIMA. 

Dotychczas działający system pracował stabilnie 

spełniał wszystkie potrzeby użytkownika, a w 

szczególności realizował codzienną sprzedaż 

artykułów spożywczych bez bieżącej kontroli stanów 

magazynowych. Umożliwiał przecenę towarów, 

których ważność zbliżała się do końca.  Programiści 

firmy SETUP przygotowali więc narzędzie do 

zaczytywania z systemu sklepowego dokumentów 

zakupowych oraz raportów sprzedażowych do 

Optyimy.  

Sklep metalowy postawiono całkowicie na systemie 

COMARCH ERP OPTIMA ustawiając uprawnienia 

sprzedawców tak, aby widzieli jedynie swój magazyn i 

swoją kasę i mogli prowadzić działalność handlową z 

wykorzystaniem wszelkich funkcjonalności takich jak 

zamówienia, rezerwacje klientów, zaliczki, rozliczenia 

z członkami spółdzielni itp. 

W spółdzielni księguje się wartości magazynów 

handlowych w cenach nabycia, ale także w cenach 

sprzedaży. Wymagało to dorobienia raportów 

uwzględniających te wartości, oraz przygotowania 

specyficznych schematów księgowych. 

Do handlu mobilnego przeznaczono notebook, który 

ze względu na specyfikę terenów gdzie się poruszał i 

gdzie często brakuje internetu musiano zastosować 

pracę rozproszoną z własnym kluczem uprawnień. 

O tym, że wybrano właśnie system COMARCH ERP 

Optima zdecydowała szeroka funkcjonalność 

systemu, w tym wielomagazynowość, możliwość 

prowadzenia wielu kas gotówkowych, integracja 

wszystkich modułów handlowych, kadrowo-płacowych 

i księgowych w jednej przejrzystej bazie. 

 

Korzyści z wdrożenia systemu: 

Wdrożnie systemu COMARCH ERP Optima przede 

wszystkim wpłyneło na lepszą kontrolę nad bieżącą 

sytuacją Spółdzielni. 

 W dziale księgowości zmniejszono zatrudnienie z 

3 do 2 osób 

 O 30% zmniejszono czas poświęcany na 

wymianę danych z innymi systemami. 

 W 100% wyeliminowano ręczne  

przygotowywanie plików JPK. 

Uzytkownicy podkreślają przede wszytskim korzyści 

związane z oszczędnością czasu 

korzyści, opis rozwiązania, opis korzyści, opis 

rozwiązania, opis korzyści, opis rozwiązania, opis 

korzyści, opis rozwiązania, opis korzyści, opis 

rozwiązania, opis korzyści) 

 



Okiem Klienta 

Pierwszą korzyścią jaką zaobserwowaliśmy po 

wdrożeniu systemu COMARCH ERP Optima jest 

wielka oszczędność czasu. Poza tym system jest 

przejrzysty, działa stabilnie i mamy łatwy dostęp do 

bieżących i wiarygodnych danych. 
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Dane Klienta 

Spółdzielnia Mleczarska ROSPUDA  

ul. 1-ego Maja 38 

16-424 Filipów 

87 569 60 19 

www.smrospuda.pl 

Dane osoby kontaktowej 

Joanna Szusta 

Główna Księgowa 

j.szusta@smrospuda.pl 

87 569 60 19Firma wdrażająca 

SETUP Jacek Sadowski 

ul. Sikorskiego 4 

16-400 Suwałki 

87 730 50 39 

www.setup.suwalki.pl 
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