
KARTA PRZEDMIOTU 

Kod przedmiotu E/P/LDG/ZPG 

Nazwa przedmiotu 

Język polski 
Zarządzanie zapasami i 

gospodarką magazynową 

Język angielski  
Management stockpiles and 

magazine economy 

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 Andrzej Jagodziński  
a.jagodziński@mazowiecka.ed

u.pl 

Termin i miejsce 

odbywania zajęć 

Forma zajęć Miejsce realizacji  Termin realizacji 

wykład 
 

 

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 
Semestr VI 

Wymagania wstępne 
Bazuje na przedmiotach: Podstawa logistyki, 

Ekologistyka. 

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 x x x x x x x x 

Sposób realizacji zajęć Wykłady. 30 godzin w semestrze 

Sposób zaliczenia 

zajęć 

Wykład – zaliczenie w formie kolokwium pisemnego, aktywność  

w trakcie zajęć lub student może napisać pracę pisemną, dotyczącą 

rozwiązania dowolnego problemu, pozyskując efekty kształcenia w 

zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach wykładanego 

przedmiotu.  

Podczas zajęć w formie online, zaliczenie w formie kolokwium pisemnego, 

aktywność w trakcie zajęć lub student może napisać pracę pisemną, 

dotyczącą rozwiązania dowolnego problemu, pozyskując efekty kształcenia 

w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach wykładanego 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne 

Wykład z prezentacją multimedialną, studium przypadków, pogadanka, 

dyskusja. 
 

Przedmioty 

powiązane/moduł  

Bazuje na przedmiotach: Podstawy logistyki, Logistyka zaopatrzenia 

i produkcji 

Wykaz 

literatury 

Pod-

stawowa 

1. D. Chudzik D.: Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej. Warszawa: 

Difin 2018; 

2. A. Szymonik: Zarządzanie zapasami i łańcuchem dostaw. Warszawa: Difin 

2013. 

3. Z. Dudziński: Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w 

przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 2012. 

4. J. Pisz  (i in.): Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE 2013.  

Uzupełnia

jąca 

1. S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przykładach., Instytut 

Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002. 

2.Stępnicka N., Bąkowska P.: Zarządzanie logistyczne i gospodarka  magazynowa 

w przedsiębiorstwach  – wybrane aspekty teoretyczne. „Studia i Materiały. 

Miscellanea Oeconomicae” 2013nr 2; 

CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Cele przedmiotu  

Głównym celem wykładu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę w zakresie 

nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami.  

Treści programowe 

Efekty kształcenia 

(kody) 

Forma 

zajęć 

 Temat 

Liczba 

godzin 

W1 

W2 

W3 

U1 

K1 

 

 

 

 

 

Wykłady 

 

 

 

 

 

 

 

W 1. Prezentacja karty przedmiotu, omówienie zasad 

i warunków zaliczenia przedmiotu. Wprowadzenie w 

tematykę zajęć. 

W2. Gospodarka magazynowa i magazynowanie w 

przedsiębiorstwie. Funkcje i cele. Klasyfikacja 

magazynów.  

W 3. Proces magazynowania. Organizacja i 

zarządzanie.  

W 4. Istota i zadania magazynów w łańcuchu 

 

2 

 

 

 

4 

 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logistycznym. 

W 5. Pojęcie i istota inteligentnych magazynów. 

W 6. Rozwiązania stosowane w obszarze. 

inteligentnych magazynów. 

W 7. Opakowania. Funkcje i klasyfikacja. 

W 8. Zarządzanie zapasami. Podstawowe metody 

zarządzania zapasami.  

W 9. Funkcje, cele i klasyfikacja zapasów. 

W 10. Koszty zapasów. 

W 11. Rola menedżera magazynu. 

2 

4 

 

2 

4 

 

2 

2 

2 

4 

 

Efekty kształcenia 

 

kod 

Student, który zaliczył przedmiot Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w zakresie WIEDZY 
dla kierunku 

W 1 1. Zna klasyfikację i rolę zapasów K1P_W19 

W2 2. Zna zasady organizacji procesów magazynowych K1P_W19 

W3 3. Zna koszy zapasów K1P_W19 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

U1 1. Potrafi planować zapasy K1P_U22 

w zakresie KOMPETENCJI 

K1 
1. Jest świadomy roli i znaczenia zapasów i procesów 

magazynowania w -gospodarce  
K1P_K15 

 
 

 Metody oceny 

 

Wykład – zaliczenie w formie kolokwium pisemnego, aktywność w trakcie zajęć lub student może 

napisać pracę pisemną, dotyczącą rozwiązania dowolnego problemu, pozyskując efekty kształcenia w 

zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach wykładanego przedmiotu.  

Podczas zajęć w formie online, zaliczenie w formie kolokwium pisemnego, aktywność w trakcie 

zajęć lub student może napisać pracę pisemną, dotyczącą rozwiązania dowolnego problemu, 

pozyskując efekty kształcenia w zakresie: wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach 

wykładanego przedmiotu 

Efekty kształcenia 

(kody) 

Egzamin 

ustny  

(Zagadnie

nia) 

Egzamin 

pisemny 
Projekt 

Kolokwiu

m 

Sprawozd

anie 

Referat/ 

prezentacja 
Inne 

 

  

  

W1 

W2 

W3 

U1 

K1 

 

  

Aktywność i 

obecność na 

zajęciach, 

prace 

pisemne, 

prezentacje 

tematyczne 
 

Punkty  ECTS 

Forma aktywności 
Obciążenie studenta  

Liczba godzin 

Liczba punktów 

ECTS 



Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:  

wykłady 30 1,2 

ćwiczenia   

Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów   

Konsultacje przedmiotowe w ramach 

konwersatorium/ćwiczeń 20 0,8 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 50 2,0 

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

Przygotowanie się do egzaminu  + zdawanie egzaminu   

Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego   

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach wykładów   

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej 

literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń 10 0,5 

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji  40 1,5 

Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z 

samodzielnej pracy studenta 

 

50 2 

Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla 

przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy 

studenta  100 4 

Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć 

kontaktowych z nauczycielem akademickim 50% 50% 

 


