
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu E/P/LDG/LDZ 

Nazwa przedmiotu 

w języku polskim 
Logistyka dystrybucji i 

zarządzanie łańcuchem 

dostaw 

w języku angielskim 
Distribution logistics and 

supply chain management 

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 

Kierunek studiów Ekonomia 

Forma studiów stacjonarne 

Poziom studiów studia I stopnia licencjackie 

Profil studiów praktyczny 

Specjalność Logistyka w działalności gospodarczej  

Jednostka 

prowadząca 

przedmiot 

Wydział Nauk Społecznych  

Osoba 

odpowiedzialna za 

przedmiot- 

koordynator 

przedmiotu 

Imię i nazwisko Kontakt 

Dr inż. Leszek Pruszkowski 
l.pruszkowski@mazowiecka.ed

u.pl 

Termin i miejsce 

odbywania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

Wykład + konwersatorium 

Zajęcia 

realizowane z 

wykorzystaniem 

narzędzi MS 

Teams, Google 

Meet, Platforma 

Moodle lub w 

budynku WNS w 

zależności od 

sytuacji sanitarno –

epidemiologicznej  

semestr letni 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Status przedmiotu/przynależność do 

modułu 
Przedmiot obowiązkowy 

Język wykładowy polski 

Semestry, na których realizowany jest 

przedmiot 
6 

Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania 

FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 



Formy 

zajęć 

Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium  

rok Semestr r s r s r s r s 

Liczba 

godzin 
30 30     30 30   

Sposób realizacji zajęć 

Wykład – wielkość jednostki zajęć - 2 godziny tygodniowo. 
Konwersatorium - zajęcia w grupach 25-30 osobowych, wielkość jednostki 
zajęć - 2 godziny tygodniowo.  
W przypadku ograniczeń sanitarnych wynikających w pandemii zajęcia 
będą prowadzone na platformie internetowej. 

Sposób zaliczenia zajęć 

Wykład – egzamin ustny. 
Konwersatorium - zaliczenie z oceną.  
W przypadku ograniczeń sanitarnych wynikających z pandemii egzamin i 
zaliczenia będą przeprowadzone na platformie internetowej w formie 
możliwej do przeprowadzenia w warunkach online. 

Metody dydaktyczne 

1. Wykład z prezentacją multimedialną,  
2. Zadania i przykłady do rozwiązania 
3. Dyskusja 
4. Analiza - Studium przypadków 

Przedmioty 

powiązane/moduł  
Podstawy logistyki 

Wykaz 

literatury 

Pod-

stawowa 

J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010 
K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji, SGH, Warszawa 2005 
I.Fechner, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, 
Warszawa 2007 

Uzupełniaj

ąca 

K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa 2002 
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, 
Warszawa 2007 

CELE, TREŚCI I EFEKTY Kształcenia  

Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) 

Zapoznanie studenta z problematyką logistyki dystrybucji oraz zarządzaniem łańcuchem dostaw. 
Zapoznanie studenta z metodami analizy i podejmowania decyzji w ramach zarządzania łańcuchem 
dostaw i logistyką w przedsiębiorstwie. 

Treści programowe 

Efekty 
kształcenia 

(kody) 
Forma zajęć Temat 

Liczba 
godzin 

W01, W02, 
U01, U02, 

K01 

Wykład (W) 
Konwersatorium 

(K) 

W1 Istota dystrybucji i zarządzania łańcuchem dostaw 
W2 Zarządzanie logistyczne dystrybucją towarów. 
W3 Logistyczna obsługa klienta 
W4 Prognozowanie popytu. Rola obsługi klienta w 
przedsiębiorstwach. Budowa strategii obsługi klienta. 
W5 Logistyka dystrybucji w erze Internetu. 
W6 Koncepcja efektywnej obsługi konsumenta (ECR). 
W7 CPFR - koncepcja pogłębionej współpracy w planowaniu 
biznesu, prognozowaniu popytu i zamówień oraz w 
uzupełnianiu zapasów. 
W8 Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw. 
W9 Synchronizacja strumieni popytu i podaży. 
W10 Poziomy integrowania łańcuchów dostaw. 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 
2 
 
 

2 
2 
2 



W11 Struktury organizacyjne przedsiębiorstw w łańcuchu 
dostaw. 
W12 Strategie obsługi klientów w łańcuchach dostaw. 
Łańcuchy i sieci dostaw.  
W13 Zarządzanie łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach. 
W14 Outsourcing logistyczny w europejskich łańcuchach 
dostaw . 
W15 Struktura i funkcjonowanie łańcuchów dostaw. 
K1 Marketingowe kanały dystrybucji.  
K2 Zmiany zachowań konsumenckich i rosnąca siła 
nabywcza. 
K3 Podstawowe struktury systemów fizycznej dystrybucji 
towarów.  
K4 Planowanie operacji. Harmonogramy transportowe. 
Nadzór operacji. 
K5 Outsourcing usług logistycznych i dystrybucja. 
Łańcuch dostaw - podstawowe pojęcia i zależności. 
K6 Nowoczesne zarządzanie łańcuchami dostaw. 
K7 Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchami 
dostaw. 
K8 Procedury, organizacja i strategie łańcuchów dostaw. 
K9 Rodzaje konfiguracji łańcucha dostaw. Programy 
integrowania dostawców. 
K10 Strategie zarządzania łańcuchem dostaw. 
K11 Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw. 
K12 Doskonalenie przedsiębiorstwa a rozwój dostawców. 
K13 Zarządzanie łańcuchami dostaw w firmach japońskich. 
K14 Zarządzanie łańcuchami dostaw w Europie.  
K15 Kolokwium 
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2 
2 
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Efekty kształcenia  

 

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do efektów kształcenia  

w zakresie WIEDZY  dla kierunku 

W01 

zna zasady i narzędzia zarządzania łańcuchem 
dostaw i logistyką dystrybucji, w tym metody 
analizy i oceny łańcuchów dostaw oraz systemów 
logistycznych w przedsiębiorstwie 

K1P_W19 

W02 
ma podstawową wiedzę o relacjach między 
elementami struktury logistycznej i systemach 
wspomagających zarządzanie logistyką 

K1P_W21 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
posiada umiejętność identyfikowania i  
analizowania zjawisk związanych z systemami 
zarządzania łańcuchami dostaw przedsiębiorstwa 

K1P_U22 

U02 
potrafi wybrać odpowiednie rozwiązania w 
zakresie łańcuchów dostaw i dystrybucji 

K1P_U23 

w zakresie KOMPETENCJI  

K01 
ma świadomość swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie konieczność 
K1P_K15 



ustawicznego dokształcania się   

 
 

 Metody oceny 

 

 

Studentom objaśniamy z jakich składowych będzie wynikała końcowa ocena za przedmiot. 
 Jak dokładnie będzie przebiegała weryfikacja np. przy egzaminie: opisujemy sposób 
przeprowadzenia egzaminu ustnego [problemowy, z tezami, czas na osobę, czas na przygotowanie, 
itd.]; w przypadku pracy pisemnej: objętość, forma złożenia, itd 
 

 
Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Projekt Kolokwium 

Sprawo-

zdanie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

Efekty 

kształce

nia 

(kody) 

 

W01, 

W02, 

U01, 

U02, 

K01 

 

 

 

 

W1-W15  
Test 

jednokrotnego 
wyboru 

składający się z 
20 pytań. Czas 
trwania – 35 

minut 
 

 

K1-K14 
Kolokwium 
końcowe 

składające się z 
4 pytań i 1 

zadania 
problemowego 
do rozwiązania. 

Maksymalna 
liczba pkt. 50 

Czas trwania 90 
minut 

    

Punkty  ECTS 

 

Forma aktywności 

Obciążenie studenta 

Liczba godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady 30 1,4 

konwersatoria 30 1,4 

Ćwiczenia    

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów 
 

15  0,4  

Konsultacje przedmiotowe w ramach 

konwersatorium/ćwiczeń 15 0,4 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 90 3,6 

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: 

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu 25 1,0 

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 25 1,0 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów 10 0,3 

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń 25 1,0 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji    

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z 

samodzielnej pracy studenta 
85 3,3 



Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla 

przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy 

studenta  175 7 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 90h/51,5% 3,6 

         

          


