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Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi pojęciem optymalizacji programu 

produkcyjnego, analizą przebiegu procesów 

produkcyjnych poprzez wynikową obserwację.  

przedsiębiorstwem oraz organizacją produkcji 

(nowoczesnymi systemami produkcyjnymi, 

narzędziami optymalizacji,  proces produkcji, 

typami produkcji, analizą popytu itp.)  dotyczącej 

kosmetyków. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Matematyka, Ekonomika 

Treści programowe modułu  

 
Wykłady obejmują: 

Wprowadzenie do zagadnień niewykorzystanych 

potencjałów przedsiębiorstw, poszukiwanie 

najlepszych rozwiązań. Znaczenie audytu procesu 

produkcyjnego. Przedstawienie podstawowych 

pojęć systemu optymalizacji oraz produkcyjnego; 

Lean Management, metoda 5S, JiT, SMED, 

Kaizen-Kaikaku-Kakushin. Proces gospodarczy i 

jego podstawowe ogniwa, przedsiębiorstwo, system 

produkcyjny. Istota i zadania organizacji procesów 

produkcyjnych. Parametry procesu produkcyjnego. 

Charakterystyka procesu wejściowego i 

wyjściowego w systemie produkcyjnym. 

Powiązania materiałowe, energetyczne i 

informacyjne jako elementy systemu 

produkcyjnego. Otoczenie systemu produkcyjnego. 

Proces produkcyjny i wytwórczy Czynniki 

produkcji. Struktury produkcyjne i produkcyjno-

administracyjne. Zasady budowy struktury 

produkcyjno-administracyjnej. Planowanie i 

sterowanie produkcją. Majątek (przedsiębiorstw, 



gospodarstw). Nakłady – formy ujęcia nakładów i 

ich  rodzaje. Koszty – różnice między kosztami a 

nakładami (Redukcja kosztów w firmie 

produkcyjnej). Elastyczność-wprowadzanie zmian 

w odpowiedzi na zmieniające się warunki. 

 

Ćwiczenia obejmują: 

Tematyka i organizacja ćwiczeń z przedmiotu oraz 

warunki i sposób zaliczania.  

Sposoby wdrożenia wybranych metod 

optymalizacji produkcji, wybór dostępnych 

rozwiązań, które pomogą zoptymalizować 

produkcję i wybranie najlepszych. Optymalizacja 

programu produkcyjnego przedsiębiorstwa - 

metodą marży brutto.  

Maksymalne wykorzystanie dostępnej 

infrastruktury, przestrzeni i potencjału 

pracowników. Wybór kierunku produkcji, wielkość 

produkcji.  

Proces produkcyjny, sposoby obniżenia kosztów 

produkcji. Tworzenie struktury wybranego procesu 

według faz technologicznych oraz części i 

zespołów. Narzędzie Lean management w 

optymalizacji procesów produkcyjnych. Ocena i 

optymalizacja wydajności: Analiza wąskich gardeł; 

Analiza wrażliwości i ryzyka; Balansowanie linii; 

Harmonogramowanie. 

Dokumenty procesowe. Planowanie potrzeb 

materiałowych – MRP. Sterowanie produkcją z 

wykorzystanie kart – Kanban. Całkowita 

efektywność sprzętu – wskaźnik OEE.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 
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Literatura uzupełniająca: 
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produkcyjnych. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. 

Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996. 
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przedsiębiorstwie. Wyd. Politechniki Łódzkiej 

2002. 

3. T. Król. Lean Manufacturing po polsku. 

Wydawnictwo Onepress. 2017.  

4. A. Pegani. Filozofia Kaizen. Rozwój 

międzynarodowego przedsiębiorstwa według 

japońskiej metody. Wydawnictwo Rozpisani.pl. 

2017.  
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przykładami zastosowań. Wydawnictwo PWN. 

2009.   

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych, rozwiązywanie zadań 

dotyczących organizacji  produkcji połączonych z 

dyskusją, prezentacja pomysłów, tworzenie 

receptur w celu przygotowania nowego produktu 

kosmetycznego (opracowanie kart pracy).  

Forma warsztatowo wykładowa prowadzenia 

wykładów z wykorzystaniem elementów jak np. 

puzzle i balony. 

 


