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Rozwój przedsiębiorstw jest jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych. 
Jego istotą jest poprawienie ilościowych i jakościowych aspektów funkcjonowania 
podmiotów gospodarczych. Uzależniony jest on od szeregu czynników. Praktyka 
gospodarcza wskazuje, że rozwój przedsiębiorstw ma fundamentalne znaczenie dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, funkcjonowania społeczeństw i podniesie-
nie warunków i jakości życia mieszkańców. 

Niewątpliwie procesy globalizacji oraz informatyzacji w ogromnym stopniu 
wpływają na sposób funkcjonowania i dynamikę rozwoju podmiotów gospodar-
czych. Rozwój systemów informacyjno-komunikacyjnych zmienia warunki prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Informatyka jest nieodzownym elementem 
budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Usprawnia jego funkcjono-
wanie oraz pozwala na zastosowanie nowych metod i trendów w zarządzaniu, które 
przyczyniają się do poprawy efektywności funkcjonowania podmiotów gospodar-
czych. 

Niniejsze opracowanie jest zbiorem artykułów odnoszących się do wybranych 
zagadnień związanych z systemami informatycznymi wspierającymi procesy zarzą-
dzania przedsiębiorstwami z sektora TSL. Praca zawiera omówienie wybranych 
problemów związanych z gospodarką magazynową, zarządzaniem magazynami 
i sortowniami śmieci. 

W rozdziale I, Systemy informatyczne wspomagające realizację strategii logi-
stycznych, zostały zaprezentowane podstawowe zagadnienia związane z rolą strate-
gii dla rozwoju współczesnych podmiotów gospodarczych. Szczególną uwagę 
zwrócono na kwestie związane ze strategiami logistycznymi, a także systemami in-
formatycznymi wspierającymi ich wdrażanie w przedsiębiorstwach. 

Rozdział II, Systemy informatyczne w rachunkowości. Dobre praktyki 
w przedsiębiorstwach sektora TSL, jest omówieniem systemów informatycznych 
wspierających prowadzenie rachunkowości. Szczególne miejsce poświęcono zapre-
zentowaniu zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERPII. 

Rozdział III, Wykorzystanie systemu Comarch ERP Optima w rachunkowości 
przedsiębiorstw sekcji H- Transport i gospodarka magazynowa, jest charakterystyką 
udogodnień oraz funkcjonowania systemu Optima. 

W rozdziale IV, Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem w wa-
runkach nowej gospodarki – implikacje w sektorze TSL, opisano zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem nowej gospodarki oraz omówiono wybrane 
współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem. 

Rozdział V, Optymalizacja logistycznych procesów magazynowych na podsta-
wie przedsiębiorstwa XYZ, zawiera analizę procesów magazynowych i ich optyma-
lizacji w oparciu o funkcjonowanie przedsiębiorstwa XYZ. 

Rozdział VI, Sortownia śmieci- zasady, uwarunkowanie jej funkcjonowania, 
opisuje problematykę związaną z funkcjonowaniem sortowni śmieci. Zaprezento-
wano tu także definicje sortowni oraz zasady i uwarunkowania jej funkcjonowania. 
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W rozdziale VII, Logistyka magazynowa w przedsiębiorstwie handlowym, 
przedstawiono zasady funkcjonowania magazynu oraz istotę magazynowania. 
Rozważania oparto na analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego. 

Monografia jest zbiorem recenzowanych rozdziałów odnoszących się do szero-
kiej i niezwykle ważnej problematyki funkcjonowania i rozwoju współczesnych 
przedsiębiorstw. Omawiana problematyka jest ważna w dobie rozwoju nowej go-
spodarki oraz rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Książka skie-
rowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką 
trendów w zarządzaniu rozwojem współczesnych organizacji z sektora TSL. 
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