
 

 

 

 

Case Study 
Comarch ERP XL w Gotech Sp. z o.o.  



O firmie Gotech Sp. z o.o.  

Spółka Gotech prowadzi działalność od 1990 roku. 

Posiada kapitał polski i początkowo usługi firmy 

nastawione były tylko na teren Polski. Ciężką pracą 

oraz stałym rozwojem firma w 1997 r. wprowadziła 

swoje usługi na terenie Unii Europejskiej. Zdobywanie 

klientów w różnych krajach wymaga od 

przedsiębiorstwa znajomości oraz spełniania 

wymogów prawnych i technicznych inwestycji. W 

zakres działalności przedsiębiorstwa wchodzi 

energetyka i offshore (budowa instalacji 

energetycznych, przemysłowych i Offshore) oraz 

budownictwo przemysłowe (budowa zakładów 

przemysłowych pod klucz). Swoją siedzibę firma ma w 

województwie lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim, 

natomiast oddział – zakład produkcyjny znajduje się w 

województwie Zachodniopomorskim w miejscowości 

Nowe Czarnowo.  

Wyzwania – sytuacja wyjściowa 

Firma przed wdrożeniem oprogramowania Comarch 

ERP XL zmagała się z problemem braku możliwości  

szczegółowej ewidencji kosztów w poszczególnych 

projektach. W przypadku każdego projektu pojawiał 

się problem m.in. rozliczenia ewidencji kosztów 

robocizny pracownika oraz urządzeń, które były 

wykorzystywane w trakcie realizacji danego projektu. 

Kolejnym problemem jakie przedsiębiorstwo napotkało 

prowadząc działalność na terenie Polski jak i Unii 

Europejskiej był brak systemu, który umożliwiałby 

proste i szybkie przesyłanie dokumentów pomiędzy 

pracownikami. Informacje wraz z dokumentami 

wysyłane były przez pracowników w sposób mailowy 

co wydłużało pracownikowi przyjmującemu 

dokumenty czas ich odczytywania. Dużym problemem 

dla pracownika Gotech było również sprawowanie 

nadzoru nad przepływem dokumentów, terminem tego 

przepływu oraz błędami, wynikającymi z różnych 

regulacji prawnych w krajach Unii Europejskiej.  

Dodatkowo ogromna baza wiadomości, w których 

znajdowały się dokumenty z różnych projektów 

wysyłanych przez powtarzające się osoby 

uniemożliwiała dzielenie dokumentów na realizowane 

projekty.  

Sytuacja biznesowa przed wprowadzeniem 

systemu: 

 Brak ewidencji poniesionych kosztów w trakcie 

realizacji projektu,  

 Brak możliwości sprawowania nadzoru nad 

wystawionymi dokumentami oraz ich przepływem 

pomiędzy pracownikami,  

 Brak możliwości sprawnego uporządkowania 

oraz rozdzielania dokumentów różnych 

projektów. 

Przebieg wdrożenia i korzyści 

Firma Gotech Sp. z o.o. zdecydowała się na zakup 

cieszącego się dobrą opinią na rynku oprogramowania 

Comarch ERP XL. W dużej mierze na wybór systemu 

wpływ miały regularne aktualizacje, które dostosowują 

system do wszystkich regulacji prawnych oraz stały 

rozwój, na który wpływ ma również zapotrzebowanie 



klienta. Wdrożenie zostało wykonane przez firmę 

Primaco Sp. z o.o. W pierwszym etapie została 

przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa, w trakcie 

której zostały zbadane wszystkie potrzeby klienta w 

trakcie realizacji projektów. W kolejnym etapie prac 

zostały zaimplementowane moduły tj. księgowość, 

kadry i płace, środki trwałe oraz obieg dokumentów, co 

pozwoliło na przeniesienie wszystkich zbieranych 

danych do jednego systemu. W kolejnym etapie firma  

Primaco zaimplementowała klientowi dedykowaną 

aplikacje PRM stworzoną specjalnie dla Gotech. 

Aplikacja ta polega na przyporządkowaniu do danego 

pracownika w danym dniu dla wyznaczonych godzin 

pracy (przeskok o pół godziny). Podporządkowaniu 

podlega projekt, czynność, brygada, konstrukcja, 

lokalizacja. Wdrożenie aplikacji rozwiązało problem 

rozliczenia czasu pracy pracowników oraz urządzeń w 

trakcie realizacji danego projektu. Wdrożenie system 

Comarch ERP XL przyśpieszyło przeprowadzenie 

szczegółowej analizy wraz z dokładną analizą miejsca 

powstawania kosztów. Zaimplementowanie Comarch 

DMS natomiast usprawniło przepływ dokumentów 

poszczególnych budów.  

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu wdrożenia wszystkie procesy w firmie 

zostały przyspieszone o 30% oraz posiadają 

możliwość weryfikacji ich poprawności. Proces 

sprawdzania dokumentów danego projektu został 

skrócony z kilku dni na około jeden dzień. 

Sytuacja biznesowa po wdrożeniu systemu:  

 Usprawnienie przepływu dokumentów 

poszczególnych budów,  

 Umożliwienie analizy powstania kosztów 

powstałych w trakcie realizacji projektów,  

 Rozliczenie czasu pracy pracowników oraz 

urządzeń w trakcie realizacji projektu.  

W firmie Gotech zostały zaspokojone potrzeby we 

wszystkich działach działalności przedsiębiorstwa.  

Okiem Klienta 

„Wdrożenie Comarch ERP XL w naszej firmie 

umożliwiło nam sprawne rozliczanie realizowanych 

przez nas projektów, analizowanie powstałych 

kosztów oraz bezawaryjne przekazywanie 

dokumentów pomiędzy pracownikami. System w pełni 

spełnił nasze oczekiwania a jego wdrożenie przez 

firmę Primaco przebiegło pomyślnie.’’ 

Mariusz Batura 

Prezes firmy Gotech Sp. z o.o.  

 

Wdrożone moduły Comarch ERP XL 

 Comarch ERP XL Administracja 

 Comarch ERP XL Sprzedaż 

 Comarch ERP XL Projekty 

 Comarch ERP XL Księgowość 

 Comarch ERP XL Środki trwałe 

 Comarch DMS  

 Comarch ERP XL HR – Płace i Kadry 

 Comarch PPK Premium 

 Comarch ERP XL Sprzedaż 

 

 
  



 

Dane Klienta 

Gotech Sp. z o.o. 

Ul. Podmiejska Boczna 16 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

tel. +48 95 732 00 55 

http://gotech.pl/  

Dane osoby kontaktowej 

Mariusz Batura 

Prezes Zarządu 

email: batura@gotech.pl 

tel. +48 601 735 996 

 

 

Firma wdrażająca 

Primaco Sp. z o.o.  

ul. Włościańska 25/13 

70-021 Szczecin 

 

Biuro: 

ul. Getta Warszawskiego 24c/6 

70-302 Szczecin 

tel. +48 91 46 47 845 

https://primaco.pl/ 
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