
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  
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Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 
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 Rok studiów/Semestr 3/5 3/5    
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 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę    
 Liczba punktów ECTS 2 2    
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zasad i koncepcji logistyki oraz jej 
uwarunkowań w współczesnych przedsiębiorstwach. Przedstawienie zagadnień dotyczących 
zakresu sterowania przepływami dóbr rzeczowych za pomocą doboru właściwej strategii i 
metody realizacji łańcuchów logistycznych w przedsiębiorstwie. Zapoznanie z nowoczesnymi 
trendami informatyzacji procesów logistycznych. 
 
Metody dydaktyczne:  
Wykład wspomagany prezentacjami wykonanymi w programie PowerPoint. Materiały 
wykładowe w formie elektronicznej będą dostępne dla studentów. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Egzamin pisemny, w którym część pytań stanowić będą pytania testowe. Aby zdać, student 
misi zdobyć min 60%  ogólnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. System logistyczny przedsiębiorstwa. Klasyfikacja systemów logistycznych (systemy 
mikrologistyczne, metalogistyczne i makrologistyczne).   

2. Logistyczne systemy funkcjonalne (logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i 
utylizacji).  

3. Zarządzanie logistyczne w sferze zaopatrzenia, magazynowania, gospodarki zapasami, 
produkcji, dystrybucji.  

4. Strategie i metody zarządzania logistyką przedsiębiorstwa, kompleksowe podejście 
logistyczne do firmy.  

5. Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania procesami logistycznymi w 
przedsiębiorstwie.  



6. Infrastruktura procesów logistycznych.  
7. Logistyka a jakość.  
8. Logistyka jako czynnik kształtujący nowoczesne przedsiębiorstwo pod względem 

kosztów jego działalności jak i jego wizerunku na rynku.  
9. Wartość logistyczna w przedsiębiorstwie.  
10. Projektowanie i konfigurowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa.   
11. Baza informacyjna procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.  
12. Tendencje rozwojowe logistyki. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.,  Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 
2003. 

2. Bialik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. PWE, Warszawa 2001. 
3. Pfohl H.Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Wyd. Instytut 

Logistyki i Magazynowania, Poznań 2001. 
4. Ciesielski M., Strategie logistyczne przedsiębiorstw. Wyd. AE Poznań, Poznań 1998. 
5. Witkowski J., Strategia logistyczna przedsiębiorstw przemysłowych. Wyd. AE 

Wrocław, Wrocław 1995. 
6. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Czasopisma branŜowe: 
- Gospodarka Materiałowa & Logistyka. 
- Logistyka (Problemy Magazynowania i Transportu). 
- Eurologistics. Logistyka w teorii i praktyce. 
- Logistyka a jakość. 

 
Efekty kształcenia: 
Zrozumienie istoty logistyki przedsiębiorstwa jako wiedzy o planowaniu, sterowaniu i 
nadzorowaniu przebiegających w tym systemie procesów o wymiarze ekonomicznym i 
technicznym. 
 
Język wykładowy:  polski 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIA  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat zasad i koncepcji logistyki oraz jej 
uwarunkowań w współczesnych przedsiębiorstwach. Praktyczne opanowanie zagadnień 
związanych ze sterowaniem przepływami dóbr rzeczowych oraz doborem właściwej strategii 
i metody realizacji łańcuchów logistycznych w przedsiębiorstwie. Opanowanie umiejętności 
krytycznego i analitycznego myślenia na temat problemów decyzyjnych związanych z 
funkcjonowaniem systemów logistycznych przedsiębiorstwa. 
 
Metody dydaktyczne:  
Dyskusja na temat zagadnień technicznych i ekonomicznych w róŜnych obszarach logistyki 
przedsiębiorstwa. 
Opracowanie przez studentów wybranych zagadnień logistyki przedsiębiorstwa, referowanie i 
dyskusja. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Przedstawienie opracowanego samodzielnie zagadnienia dotyczącego logistyki 
przedsiębiorstwa. Aktywny udział w zajęciach. 
 
Treści programowe:  
1. Omówienie zasad i koncepcji logistyki oraz jej uwarunkowań technicznych i 

ekonomicznych we  współczesnych przedsiębiorstwach.  
2. Analiza czynników związanych ze sterowaniem przepływami dóbr rzeczowych oraz 

doborem właściwej strategii i metody realizacji łańcuchów logistycznych w 
przedsiębiorstwie.  

3. Opanowanie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia na temat problemów 
decyzyjnych związanych z funkcjonowaniem systemów logistycznych przedsiębiorstwa 
poprzez próby samodzielnego opracowania wybranych zagadnień logistycznych. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Radziejowska G., Mastej P., Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń. 
cz. 1, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 1997. 

2. Radziejowska G. (red.), Logistyka w przedsiębiorstwie. Przewodnik do ćwiczeń. cz. 2, 
Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Kisperska-Moroń D., Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w 
przedsiębiorstwie. Wyd. AE Katowice, Katowice 2002. 

2. Kisperska-Moroń D., Sołtysik M., System logistyczny przedsiębiorstwa. Wyd. AE 
Katowice, Katowice 1993. 

 
Efekty kształcenia: 
Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia i korzystania z systemów 
logistycznych przedsiębiorstwa.  
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inŜ. Stanisław Fita 


