
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Edukacja techniczno-informatyczna 

Nazwa przedmiotu:  Podstawy organizacji produkcji 

Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie I-go stopnia stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr IV/7    IV/7 

 Liczba godzin w semestrze   15/9    15/9 

 Forma zaliczenia zal. na ocenę    zal. na ocenę 

 Liczba punktów ECTS 4    4 

 

WYKŁAD  
 

Wymagania wstępne:  

Wymagane zaliczenie wykładu z przedmiotu Podstawy zarządzania. 

 

Cele kształcenia:  

Zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami planowania i sterowania produkcją. 

Słuchacze powinni przyswoić pojęcia z zakresu systemów, procesów oraz cyklu 

produkcyjnego i wytwarzania oraz zapoznać się z metodami sterowania  produkcją: MRPII, 

JIT na tle innych funkcji zarządzania.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład, pogadanka, pokaz. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie wyników kolokwium, którego część stanowią 
pytania testowe. Podstawą zaliczenia jest zdobycie min. 5,5 punktu z 10 możliwych. 

 

Treści programowe:  

1. System produkcyjny. Pojęcie systemu produkcyjnego. Wewnętrzne i zewnętrzne 

powiązania (relacje) systemu produkcyjnego. Proces produkcyjny i wytwórczy, 

podstawowe pojęcia, klasyfikacja, struktura, elementy składowe. Cykl produkcyjny 

i wytwórczy. Pojęcie i struktura cyklu produkcyjnego. Identyfikacja procesów 

i zarządzanie procesami oraz zapasami produkcyjnymi. 

2. Planowanie i sterowanie produkcją. Pojęcie planowania i jego klasyfikacja. System 

planowania w przedsiębiorstwie. Przegląd technik planowania i sterowania produkcją 
(ilościowo – terminowe, MRP-I, MRP-II, JIT, OPT). Planowanie agregacyjne. 

Harmonogramowanie operatywne. Kontrola przebiegu produkcji.  

3. Współczesne wyzwania dla zarządzania produkcją. Uwarunkowania zewnętrzne 

przedsiębiorstwa. Przegląd aktualnych koncepcje zarządzania, Len produktion, BPR, 

logistyka produkcji, JIT, TQM, Controlling, Marketing, HRM, CIM. 

4. Komputerowo wspomagane projektowanie (CAD) oraz planowanie i przygotowanie 

procesów wytwórczych CAP/CAPP. 

5. Formy i metody bilansowanie zadań z zasobami. 



Literatura podstawowa:  

1. Durlik I., Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, 

Cz.1. Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, Placet, Warszawa 

2004. 

2. Dwiliński L., Zarządzanie produkcją, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2002. 

3. Johnston R., Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków, PWN, 

Warszawa 2002. 

4. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Kozłowski R., Liwowski B., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, 

Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006. 

2. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 

2007. 

 

Efekty kształcenia: 

Przedmiot powinien ukształtować podstawowe umiejętności praktyczne absolwenta 

w zakresie organizowania i obsługi, a także przy projektowaniu, modernizowaniu i wdrażaniu 

nowoczesnych systemów zarządzania produkcją. 

 

Język wykładowy: polski 

 

SEMINARIUM 
 

Wymagania wstępne: 

Wymagane wcześniejsze zaliczenie lub równoległe uczestnictwo w wykładach przedmiotu 

Podstawy organizacji produkcji. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia: 

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

- min. 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności na spotkaniach, 

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania i prezentacji i prezentacji zleconych zadań. 

 

Cele kształcenia: 

Seminarium umożliwia poszerzenie, pogłębienie, weryfikację wiedzy oraz zdobycie 

praktycznych umiejętności opracowywania indywidualnych projektów lub studia 

przypadków. Ukształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

 

Treści programowe: 

1. Produkcja i zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie (cele i funkcje przedsiębiorstwa, 

produkcja jako system, zarządzanie produkcją, cechy zadań produkcyjnych, kierownik 

w przedsiębiorstwie). 

2. Gospodarowanie zdolnością produkcyjną (pojęcie zdolności produkcyjnej, czynniki 

kształtujące zdolność produkcyjną, metody obliczania zdolności produkcyjnej, 

wykorzystanie zdolności produkcyjnej, wykorzystanie rezerw). 

3. Materialne warunki pracy oraz metody humanizacji produkcji (potencjał pracy, podział 

pracy, gospodarowanie czasem, wydajność pracy, ergonomia, materialne warunki pracy). 

4. System produkcyjny oraz proces produkcyjny (system produkcyjny, proces produkcyjny, 

organizacja produkcji, równomierność i rytmiczność produkcji, produkcja potokowa). 



5. Organizacja procesu produkcyjnego w przestrzeni (struktura produkcyjna, czynniki 

kształtujące, struktura przestrzenna, projektowanie struktury, przepływy materiałów, 

rozmieszczanie stanowisk roboczych). 

6. Organizacja procesu produkcyjnego w czasie (cykl produkcyjny wielkość partii 

produkcji, przebieg partii produkcyjnej wyrobów, zapasy produkcji w toku, kierunki 

zmian). 

7. Proces innowacyjny (inspiracje rozwoju nowego produktu, rodzaje innowacji, źródła 

innowacji, innowacje produktowe). 

8. Techniczne przygotowanie produkcji (zakres i proces technicznego przygotowania 

produkcji, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne przygotowanie produkcji, 

jakość technicznego przygotowania produkcji). 

9. Sterowanie przebiegiem produkcji (istota sterowania produkcją, planowanie, dobór 

metod sterowania przepływem). 

10. Nowoczesne koncepcje i metody organizacji produkcji i zarządzania produkcją 

(technologia grupowa, elastyczne systemy produkcyjne, systemy MRP, MRP II, ERP, 

koncepcja JiT, TQM). 

 

Literatura podstawowa: 

1. Durlik I., Inżynieria Zarządzania cz. I, Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje 

zarządzania, Placet, Warszawa 2004.  

2. Johnston R., Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków. PWN, 

Warszawa, 2002 

3. Kozłowski R., Liwowski B., Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją, Oficyna 

Ekonomiczna, 2006 

4. Pająk E., Zarządzanie produkcją, Produkt, technologia, organizacja, PWE, Warszawa, 

2006. 

5. Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005. 

 

Efekty kształcenia: 

Seminarium powinno wykształcić umiejętności pozwalające na zrozumienie problemów 

występujących przy organizacji produkcji oraz ich rozwiązywanie przy wykorzystaniu 

określonych narzędzi. 
 

Osoba(y) prowadząca(e): 

prof. dr hab. inż. Franciszek Mroczko 


