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KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS 

Nazwa przedmiotu 

Gospodarka magazynowa 
Przedmiot 

Kierunek studiów 

Inżynieria Zarządzania 

Studia w zakresie (specjalność) 
      

Poziom studiów 
pierwszego stopnia 
Forma studiów 

niestacjonarne 

Rok/semestr 

3/6 

Profil studiów 

ogólnoakademicki 

Język oferowanego przedmiotu 
polski 

Wymagalność 

obieralny

Liczba godzin 

Wykład 

8 

Ćwiczenia 

10 

Laboratoria 

      

Projekty/seminaria 

      

Inne (np. online) 

      

Liczba punktów ECTS 

2 

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka 

e-mail: joanna.oleskow-szlapka@put.poznan.pl 

Wydział Inżynierii Zarządzania  

ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań 

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca: 

     

Wymagania wstępne 

Student rozpoczynający ten przedmiot powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu logistyki  

i podstaw zarządzania zapasami. Student posiada umiejętności dostrzegania, kojarzenia, interpretacji 

zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwie. Student rozumie odpowiedzialność za decyzje podejmowane 

w zakresie gospodarki magazynowej. 

Cel przedmiotu 

Zapoznanie studentów z istotą i zasadami gospodarki magazynowej. Poznanie przez studentów 

podstawowych rozwiązań stosowanych w gospodarce magazynowej. 

Przedmiotowe efekty uczenia się 

Wiedza 

Student ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów przemysłowych [P6S_WG_15] 
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Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu 

prostych zadań inżynierskich z zakresu budowy i eksploatacji maszyn [P6S_WG_16] 

Student zna typowe technologie przemysłowe i w sposób pogłębiony zna technologie budowy i 

eksploatacji maszyn [P6S_WG_17] 

Umiejętności 

Student potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, 

symulacyjne oraz eksperymentalne [P6S_UW_10] 

Student potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — dostrzegać ich aspekty 

systemowe, społeczno-techniczne, organizacyjne i ekonomiczne i pozatechniczne [P6S_UW_11] 

Student potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich 

[P6S_UW_12] 

Student potrafi dokonać krytycznej analizy procesów technologicznych produkcji maszyn i organizacji 

systemów produkcyjnych [P6S_UW_13] 

Kompetencje społeczne 

Student ma świadomość, że kreowanie produktów zaspokajających potrzeby użytkowników wymaga 

podejścia systemowego z uwzględnieniem zagadnień technicznych, ekonomicznych, marketingowych, 

prawnych, organizacyjnych i finansowych [P6S_KO_02] 

Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w 

tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

[P6S_KR_01] 

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny 

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób: 

Formująca: 

W zakresie ćwiczeń: na podstawie aktywności studentów w trakcie zajęć (praca samodzielna  

i w grupach, wypowiadanie własnych poglądów i opinii). 

W zakresie wykładów: na podstawie odpowiedzi na pytania dotyczące materiału omówionego na 

wykładach. 

Podsumowująca: 

W zakresie ćwiczeń: umiejętności nabyte w ramach zajęć ćwiczeniowych weryfikowane są na podstawie 

opracowanych algorytmów decyzyjnych oraz kolokwium zaliczeniowego, składającego się z 3-4 zadań 

różnie punktowanych w zależności od stopnia ich trudności. Próg zaliczeniowy: 60% punktów. 

W zakresie wykładów: zaliczenie w formie pisemnej, odpowiedzi na pytania otwarte; zaliczenie jest 

możliwe po uzyskaniu minimum 60% punktów. 
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Treści programowe 

Wykłady: Proces magazynowy od A do Z. Układy magazynowe/strefy magazynowe. Rozmieszczenie 

zapasu w magazynie. Optymalizacja pracy magazynu. Dokumentacja magazynowa. Inwentaryzacja i BHP. 

Wyposażenie techniczne w magazynie. Wskaźniki operacyjne gospodarki magazynowej. 

Ćwiczenia: Algorytmy procesu magazynowego. Dokumentacja magazynowa. Formowanie paletowych 

jednostek ładunkowych. Obliczanie gniazd regałowych. Obliczanie modułów magazynowych. Obliczanie 

wskaźników operacyjnych. 

Metody dydaktyczne 

W zakresie wykładów: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny. 

W zakresie pracy samodzielnej: praca z książką.  

W zakresie ćwiczeń: prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przykładami podawanymi na 

tablicy oraz wykonanie zadań podanych przez prowadzącego - ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia 

przedmiotowe, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna. 

Literatura 

Podstawowa 

1. Fertsch M., Projektowanie magazynów, [w:] Fertsch M. (red.), Elementy inżynierii logistycznej, 

Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2017. 

2. Gubała M., Popielas J., Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Biblioteka Logistyka, 

Wydawnictwo ILiM, Poznań, 2002. 

3. Korzeniowski A. (red.), Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE, Warszawa, 1997. 

4. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania, Tom 1 i 2, Biblioteka Logistyka, 

Wydawnictwo ILiM, Poznań, 1998. 

5. Dudziński Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 

2012. 

6. Dudziński Z., Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową instrukcją 

gospodarki opakowaniami, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk, 2014. 

7. Dudziński Z., Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk, 2011. 

8. Niemczyk A., Zarządzanie magazynem, Wydawnictwo WSL, Poznań, 2010. 
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Uzupełniająca 

1. Fijałkowski J., Technologia magazynowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa, 1995. 

2. Galińska B., Gospodarka magazynowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016. 

3. Niewiadomski P., Oleśków-Szłapka J., The assessment of implementation of the Lean strategy within 

manufacturing companies in agricultural machinery sector, DEStech Transactions on Engineering and 

Technology Research, March 2018. 

4. Oleśków-Szłapka J., Stachowiak A., The use of computer simulation in warehouse automation, [w:] 

Advances in Sustainable and Competitive Manufacturing Systems, Lecture Notes in Mechanical 

Engineering. Red. Azevedo, Américo, Springer 2013. 

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta 

 Godzin ECTS 

Łączny nakład pracy 50 2,0 

Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 20 1,0 

Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do ćwiczeń, 
przygotowanie do kolokwiów)1 

30 1,0 

 

                                                      
1 niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności 


