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1. Wprowadzenie  
 

 

Warunki gospodarki rynkowej i dokonujące się zmiany w systemie społecznym 

i gospodarczym kraju spowodowały przeobrażenia na rynku pracy. Informacje, pracownicy, 

materiały, produkty, kapitał przemieszczają się po całym świecie w coraz większych ilościach 

i z coraz większą szybkością. W wartości produktów mają coraz mniejszy udział materiały i 

koszty wykonania, rośnie natomiast w kosztach produkcji udział kosztów działań związanych 

z pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji dotyczących projektowania, wytwarzania oraz 

sprzedaży. Powstają nowe „niematerialne” składniki kosztów, związane z pojawieniem się 

nowych „intelektualnych” kosztów rodzajowych. 

Postępująca koncentracja kapitału w rękach międzynarodowych korporacji  

i rosnąca rola masmediów spowodowały globalizację produkcji i globalizację dostępu  

do informacji. Wzrost produkcji, nadmiar produktów wywołują problem bezrobocia, który 

stał się jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata.  

 Równocześnie w przedsiębiorstwach pojawiło się zapotrzebowanie na 

wysokokwalifikowane kadry, gotowe podejmować nowe, złożone zadania, w szybko 

zmieniających się warunkach działania przedsiębiorstw, na pracowników gotowych 

przeobrażać swe firmy, elastycznie dostosowywać je do ciągle pojawiających się nowych 

wyzwań na rynku wyrobów i usług. 

Globalna wzmożona konkurencja może zagrozić krajowym producentom, jeżeli nie 

będą dostatecznie szybko dostosowywać się do rynku, nie będą produkować tanio produktów 

o wysokiej jakości. Może spowodować przeniesienie kapitału i produkcji do regionów i 

krajów, gdzie będą mniejsze koszty pracy i gdzie będą możliwości uzyskania większego 

zysku. Globalizacja jest zatem walką o pracę, poziom życia obywateli. Uwarunkowania 

prowadzenia współczesnej gospodarki można wyrazić hasłem: „produktywność albo życie na 

niskim poziomie”. 

Współczesna kadra przedsiębiorstw winna być źródłem inspiracji do kształtowania, 

restrukturyzacji i reinżynierii procesów produkcyjnych, projektowanych przy pomocy 

techniki komputerowej. Winna umieć motywować pracowników, aby byli w stanie poznać 

i zrozumieć wykonywane przez siebie czynności, aby mieli większe potencjalne możliwości 

ich poprawy. W skutecznie działających systemach produkcyjnych wypracowuje się 

konkurencyjność i zysk firmy. Dlatego nie wystarczy zaprojektować system produkcyjny, 

który będzie produkował, trzeba go tak zaprojektować, aby produkował wyroby i usługi 

lepiej, tzn. szybciej, taniej i o wyższej jakości niż konkurencja. W sytuacji, gdy każda firma 

ma ten sam dostęp do tych samych zasobów (kadry, surowców, energii, know-how, itp.), 

konkurować mogą one ze sobą jedynie w szybszym podejmowaniu skuteczniejszych decyzji 

produkcyjnych. 

Korzenie dziedziny wiedzy, która może pomóc sprostać wymaganiom stawianym 

kadrze zarządzającej współczesną produkcją, określanej dzisiaj jako „inżynieria produkcji” 

sięgają okresu rewolucyjnego podejścia do zarządzania produkcją, jakim była przed 100 laty 

filozofia „naukowego zarządzania” Fredericka Taylora. Bardzo szybki rozwój tej dziedziny 
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wiedzy nastąpił w wyniku rozwoju technologii informatycznej. Wiedza związana z 

doskonaleniem procesów produkcji, od normowania czasu pracy w tamtych latach do 

komputerowego wspomagania decyzji w procesach zarządzania produkcją w ostatnich 

dziesięcioleciach XX wieku, jest ciągle rozszerzana. W ostatnich latach, głównie w USA 

i Japonii, a później w innych wysoko uprzemysłowionych krajach, następuje dalszy szybki jej 

rozwój. Postęp techniczny, rozwój technologii informatycznych i złożoność uwarunkowań 

podejmowania decyzji spowodowały poszerzenie zakresów rozwiązywanych problemów 

produkcyjnych, narodziło się pojęcie zarządzania wiedzą produkcyjną.  

 

 

 

2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin    

    naukowych w dziedzinie nauk technicznych 

 

        Amerykański Instytut Inżynierii Przemysłowej (IIE) podał w 1989 roku, dostosowaną do 

aktualnie rozwiązywanych problemów produkcji, definicję pojęcia „inżynieria produkcji”, 

która obowiązuje do dzisiaj:  

„Inżynieria produkcji jest pojęciem obejmującym zagadnienia planowania, 

projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, systemami 

logistycznymi oraz zabezpieczania ich funkcjonowania. Systemy te rozumiane są jako 

układy socjotechniczne, integrujące pracowników, informację, energię, materiały, 

narzędzia pracy i procesy w ramach całego cyklu życia produktów. W celu osiągnięcia 

efektywności działania tych systemów, inżynieria produkcji bazuje na naukach 

technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych, wykorzystując wiedzę 

teleinformatyczną, wiedzę o zarządzaniu, komunikacji społecznej i pobudzaniu 

kreatywności pracowniczej. Kluczowym elementem, którym inżynieria produkcji różni 

się od innych technicznych dyscyplin jest orientacja na czynnik ludzki. Najlepsze 

systemy funkcjonują na drodze ciągłego doskonalenia środowiska pracy, w którym 

praca ludzka jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na wydajność, koszty i 

jakość pracy”.  

Zgodnie z powyższą definicją inżynieria produkcji przemysłowej nie jest dziedziną 

wiedzy, którą należy utożsamiać tylko z  samym pojęciem  zarządzania, ekonomii, 

marketingu, techniki wytwarzania, itd. Inżynieria produkcji nie jest ekonomiczną  

ani techniczną specjalizacją ukierunkowaną na wąski zakres rozwiązywania problemów 

w działalności gospodarczej. 

 

Truizmem jest stwierdzenie, że badania naukowe w zakresie inżynierii produkcji (zresztą 

nie tylko z tego zakresu) powinny być ściśle powiązane z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. 

Ogólnym i zupełnie zrozumiałym kierunkiem działania każdej firmy jest dążenie do poprawy 

wskaźnika produktywności, rozumianego jako relacja efektów do nakładów poniesionych na 

uzyskanie tych efektów. W praktyce sprowadza się to do koncentracji działań w dwóch 

kierunkach: 

 zwiększenia sprzedaży produktów firmy, 

 zmniejszenia nakładów na produkcję – czyli mówiąc ogólnie szukania możliwości 

obniżenia kosztów. 
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Wskazane działania są jednak złożone i trudne, a wpływa na to widoczne już od lat 

zróżnicowanie produktów, a co za tym idzie zróżnicowanie produkcji. Aby zaspokoić 

zapotrzebowanie coraz to wybredniejszego klienta, konieczne jest dostarczenie mu nie tylko 

różnych produktów, ale także różnych wersji tych produktów.  

Niezbędne staje się więc uruchamianie nowych „linii biznesowych produktów” i to nie 

tylko jednego produktu, a kilku czy nawet kilkunastu jego zróżnicowanych wariantów. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy staje się wzrost nakładów na przygotowanie produkcji, 

organizację procesów produkcyjnych, a także na same zarządzanie produkcją. Te obszary 

stanowią podstawę inżynierii produkcji. W innych obszarach wiedzy, związanych z cyklem 

życia wyrobu, udział inżynierii produkcji ma również miejsce, ale tylko w aspekcie ich 

organizacji, która stanowi „spoiwo” łączące wszystkie obszary w pewien system wiedzy. Na 

rysunku poniżej przyporządkowano poszczególnym obszarom wiedzy, związanym z cyklem 

życia wyrobu, podstawowe dyscypliny z dziedziny nauk technicznych, w tym dyscyplinę 

naukową  inżynieria produkcji. 

 

Obszary wiedzy związane 

z cyklem życia wyrobu 

 

 Podstawowe dyscypliny 

naukowe 

Projektowanie konstrukcyjne wyrobu 

 

 

Mechanika 

Inżynieria materiałowa 

Budowa i eksploatacja 

maszyn 

 
  

Projektowanie procesów wytwarzania  
Budowa i eksploatacja 

maszyn 

Inżynieria produkcji 

 
  

Organizacja procesów produkcyjnych  Inżynieria produkcji 

 
  

Zarządzanie produkcją  Inżynieria produkcji 

 
  

Eksploatacja  
Budowa i eksploatacja 

maszyn 

 

 

 

3. Badania naukowe w zakresie inżynierii produkcji 
 

Rosnący asortyment oraz wariantowość wytwarzania, w ostatnich latach doprowadziły 

do poszukiwania możliwości zwiększenia elastyczności i do zwiększenia więzi 

kooperacyjnych produkcji. W latach siedemdziesiątych rozwój przedsiębiorstw był 
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zorientowany na automatyzację produkcji, głównie na poprawę jakości i produktywności. W 

tym czasie, w przedsiębiorstwach pojawiły się zautomatyzowane systemy produkcyjne, 

obrabiarki z systemami sterowania typu CNC, zrobotyzowane gniazda przedmiotowe. 

W latach osiemdziesiątych zwiększono elastyczność produkcji przez automatyzację, 

wspomaganie komputerowe oraz integrację komputerową (CAD/CAM, CIM). W tych latach 

stało się powszechne zastosowanie zintegrowanych systemów komputerowych. Nastąpiła 

integracja baz danych, zastosowano systemy komputerowego wspomagania decyzji. Lata 

dziewięćdziesiąte charakteryzują się orientacją firm na reorganizację i bardziej efektywne 

wykorzystanie ludzkiego potencjału.  

Globalizacja wiąże się ze wzmożoną konkurencją, która może zagrozić krajowym 

producentom, jeżeli nie będą dostatecznie szybko dostosowywać się do rynku, nie będą 

produkować tanio produktów o wysokiej jakości. Globalizacja może wywoływać inne 

niekorzystne zjawiska – kolejne przeniesienia kapitału i produkcji do regionów i krajów, 

gdzie będą mniejsze koszty pracy i gdzie będą możliwości uzyskania większego zysku. Ze 

zjawiskiem globalizacji wiąże się zatem walka o pracę, o przyciągnięcie kapitału i inwestycji 

o poziom życia obywateli i produktywność społeczności, którą tworzą.  

Z zarysowanymi wyżej zagadnieniami wiąże  się 10 następujących obszarów prac 

naukowo-badawczych, które  mieszczą się w dyscyplinie inżynieria produkcji: 

 

  I. Organizacja i zarządzanie produkcją oraz usługami 

Tematyka działu obejmuje zagadnienia projektowania procesów wytwarzania, 

organizacji produkcji, zarządzania zasobami czasy pracy, optymalizacji kosztów 

produkcji, harmonogramowania zleceń produkcyjnych oraz zastosowania 

informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie 

 

II. Wybrane zagadnienia inżynierii procesów wytwarzania 

Zakres tematyczny zagadnienia obejmuje procesy zarządzania przetwarzaniem 

materiałów na wyroby użytkowe; w tym między innymi wytwarzania elementów 

maszyn, przez formowanie kształtu, zmianę wymiarów, modyfikację powierzchni i 

spajanie. Są to zarówno procesy bezubytkowe: metalurgii proszków, odlewnicze, 

obróbki plastycznej, spawalnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, kształtowania 

warstwy wierzchniej i nanoszenia powłok, jak i obróbki wiórowej, ściernej i 

erozyjnej. Zagadnienie obejmuje również problemy zarządzania zasobami czasu pracy 

–pracowników i środków produkcji, przepływem materiału i informacji. 

 

III. Zarządzanie innowacjami 

Tematyka działu będzie skoncentrowana na zagadnieniach związanych z tworzeniem i 

pomiarem procesów innowacji oraz zarządzaniem nimi. Obejmuje takie szczegółowe 

zagadnienia jak: metody i narzędzia tworzenia innowacyjnych rozwiązań, 

projektowanie i rozwój innowacji, (obejmujący także zarządzanie wiedzą w tym 

obszarze), analizę możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa oraz transfer 

technologii. 

 

IV. Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi  

Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny 

rozwój zagadnień związanych z zarządzaniem projektami. Skracanie okresów 
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wprowadzania na rynek nowych produktów, nacisk na obniżanie kosztów i 

terminowość prowadzonych inwestycji technologicznych, nowych projektów 

innowacyjnych w procesach produkcji spowodowało rozwój nowych metod 

harmonogramowania i kontrolowania oraz oceny ryzyka dotrzymania terminów 

prowadzonych prac. Duże znaczenie praktyczne w świetle dynamicznie 

zmieniających się warunków realizacji projektów ma zarządzanie fazą wykonawstwa 

projektu (zarządzanie zmianami zakresu wykonywanych prac, aktualizacja zadań w 

projekcie, określenie odchyleń w stosunku do harmonogramu bazowego, kontrola 

kosztów projektu), a także zarządzanie ryzykiem w fazie wykonawstwa. 

 

V. Optymalizacja łańcuchów dostaw i logistyka 

Tematyka działu skupiona jest wokół optymalizacji przepływów materiałowych, 

informacyjnych i finansowych poprzez sieć organizacji, w celu wytworzenia i 

dostarczenia konsumentowi produktu lub usługi oraz zapewnienia rentowności i 

ciągłości procesów, poprzez koordynację działań i współpracę pomiędzy partnerami w 

sieci. 

 

VI. Zarządzanie jakością 

Tematyka działu obejmuje problematykę, filozofię i istotę zarządzania jakością, 

ukierunkowaną na doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Prezentowane będą 

wyniki badań w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania jakością, ze 

szczególnym uwzględnieniem barier i utrudnień w procesie wdrażania. Ponadto 

tematyka działu obejmuje sposoby pomiaru jakości w przedsiębiorstwach oraz 

stosowane metody i techniki doskonalenia zarządzania, a także bezpieczeństwo 

produktu i odpowiedzialność producentów za niebezpiecznie wadliwy produkt 

(product liability). W przetwórstwie rolno-spożywczym bezpieczeństwo żywności, 

zarządzanie jakością, to dzisiaj bardzo ważne zagadnienia dla tego sektora inżynierii 

produkcji. Mimo opracowanych systemów rozpoznawania i kontroli zagrożeń 

(HACCP
1
, GAP

2
, GMP

3
), które mogą pojawić się w trakcie procesu produkcyjnego i 

przechowywania żywności, to ze względu na wprowadzanie nowych technologii 

(techniki genetyki i biotechnologii) potrzebne są systematyczne badania w tym 

zakresie. 

 

VII. Systemy wspomagania decyzji. Zarządzanie wiedzą produkcyjną 

Tematyka działu obejmuje zastosowanie metod analizy decyzyjnej, modeli 

matematycznych oraz instrumentów sztucznej inteligencji (sieci neuronowych, 

algorytmów genetycznych, systemów ekspertowych, rozwiązań hybrydowych) do 

realizacji finansowych i operacyjnych celów zarządzania produkcją, poprzez łączenie 

ilościowych oraz jakościowych metod planowania zasobów oraz otoczenia systemu 

produkcyjnego. 

                                                            
1
 HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - systemowa procedura postępowania mającego na celu identyfikację i 

oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń 

podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji oraz ograniczania tych zagrożeń (Wikipedia). 

2GAP (ang. Good Agricultural Practice) - dobra praktyka rolnicza, zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy 

użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. Na mocy zaleceń unijnych w Polsce została wprowadzona obowiązkowo dla rolników 

ubiegających się o wsparcie finansowe jako Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (Wikipedia). 
3
 GMP (ang. Good Manufacturing Practice) - dobra praktyka produkcyjna - działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być 

spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem; ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 

2006 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 (Wikipedia). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225
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VIII. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Modelowanie i symulacja komputerowa 

Tematyka działu obejmuje prognozy technologiczne, prognozy ekonomiczne i 

prognozy popytu. Ponadto obejmuje modelowanie i symulację projektowania 

produktów, projektowanie procesów, harmonogramowania zadań produkcyjnych, 

projektowania logistyki produkcji oraz zarządzania projektami. Modelowanie i 

symulacja mogą znaleźć zastosowanie nie tylko przy projektowaniu nowych 

systemów produkcyjnych, ale również przy restrukturyzacji systemów zarządzania, 

jako narzędzia wspomagające analizę przebiegu przepływów: materiału, informacji, 

zasobów ludzkich i  finansów w  przedsiębiorstwie. Zbudowanie takiego 

kompleksowego modelu umożliwia sprawdzenie wpływu każdej zmiany na 

funkcjonowanie systemu produkcyjnego. Symulacja pozwala na przeprowadzenie 

badań na opracowanym modelu, a nie na „żywym” systemie.  

 

IX. Kształtowanie środowiska pracy. Bezpieczeństwo pracy 

Tematyka działu skupiona jest wokół kształtowania bezpiecznego środowiska pracy 

metodami komputerowego modelowania i symulacji systemów antropotechnicznych, 

występujących w obszarze inżynierii produkcji. Obejmuje takie szczegółowe 

zagadnienia jak: wczesna identyfikacja oraz predykcja zagrożeń technicznych i 

zdrowotnych w środowisku pracy, ergonomia pracy, wartościowanie pracy w 

systemach produkcyjnych, wirtualne środowisko pracy, zastosowanie technologii 

wirtualnych (np. wirtualna i rozszerzona rzeczywistość) i technologii RFID w 

upowszechnianiu best practice, ocena warunków pracy świetle kryteriów 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, komputerowe rekonstrukcje wypadków w 

środowisku pracy.  

 

X. Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw 

Tematyka działu skupiona jest wokół problemów badawczych koncentrujących się na 

działaniach i decyzjach menedżerów, zastosowaniu nowych modeli biznesowych i 

nowych systemów i metod zarządzania, które kształtują nowe rozwiązania 

organizacyjne w przedsiębiorstwie, wpływają na kształtowanie się relacji między 

przedsiębiorstwami, stymulują wzrost produktywności i efektywności oraz ułatwiają 

adaptację do zmian zachodzących w różnych segmentach otoczenia: technologicznym, 

ekonomicznym i socjalnym. 

 

4. Tendencje rozwoju procesów zarządzania produkcją 

 

Powstanie nowej rzeczywistości, wzrost konkurencyjności, postępująca globalizacja 

gospodarki, przeprowadzana restrukturyzacja zakładów, zmuszają kadry przedsiębiorstw do 

występowania w potrójnych rolach – twórców techniki, organizatorów produkcji i 

menedżerów umiejących prowadzić procesy biznesowe – taki stan rzeczy wymaga 

opracowania nowych kierunków kształcenia, ukształtowania nowej sylwetki inżyniera, 

mogącego sprostać tym wymaganiom oraz kadry kształcącej tą grupę pracowników. 

We współczesnej gospodarce rynkowej obok dużych firm funkcjonuje wiele małych 

i średnich zakładów produkcyjnych.  

Duże przedsiębiorstwa, o charakterze globalnym, dla wchodzących w ich skład 
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zakładów umiejscowionych w różnych krajach, regionach świata, skupiają swoje działy 

rozwoju w postaci centrów badawczo – rozwojowych w jednym miejscu. Taki stan rzeczy 

związany jest z produkcją wielkoseryjną i masową wyrobów i podyktowany jest dążeniem do 

obniżenia kosztów i czasu opracowywania nowych przedsięwzięć. Jest również związany jest 

z kwalifikacjami kadry w danym regionie i strategią rozwoju koncernu. Zakłady produkcyjne 

takich koncernów oraz związane z nimi więzami kooperacyjnymi małe i średnie firmy nie 

mają własnych biur konstrukcyjnych i projektujących procesy wytwarzania. W takich 

podmiotach gospodarczych, w których wytwarzanie realizowane jest na podstawie 

przekazanej dokumentacji produkcyjnej, rozwiązywane są głównie problemy związane z 

przebiegiem procesu obróbki i montażu oraz dystrybucją gotowego produktu. 

Część małych i średnich firm wykonujących swe produkty w niszach rynkowych lub 

w warunkach jednostkowej i seryjnej produkcji na rynek lokalny, posiada własne biura 

projektowe. W takich przedsiębiorstwach, podobnie jak w centrach rozwojowych globalnych 

firm, obok miejsc pracy przeznaczonych dla wysokiej klasy specjalistów, znajdują się 

stanowiska pracy, na których zatrudniani są pracownicy mogący wykonywać głównie dzięki 

dokonującemu się rozwojowi systemów informatycznych różne, dotychczas wykonywane 

oddzielnie zawody. 

Wszystkie wymienione wyżej grupy przedsiębiorstw zgłaszają zatem zapotrzebowanie 

na zatrudnienie pracowników – inżynierów dysponujących interdyscyplinarną wiedzą, 

zdolnych do rozwiązywania problemów wymagających wiedzy z zakresu: projektowania, 

wytwarzania, zarządzania, ekonomii, informatyki, psychologii, socjologii, itp. Takich 

wymogów nie spełniają już inżynierowie o wykształceniu tylko technicznym lub tylko 

menedżerskim. Czasy, kiedy nowoczesna technologia wystarczała, aby zapewnić 

konkurencyjność sukcesu producenta na rynku bezpowrotnie minęły. Ogólna dostępność 

środków produkcji powoduje, że obecnie punkt ciężkości rywalizacji na rynku producentów 

przenosi się na umiejętności wykorzystania metod i technik zarządzania zasobami firmy.  

Na rynku zostają te przedsiębiorstwa, które gwarantują szybsze dostawy, dostarczają 

tańsze i wyższej jakości produkty. W zakładach poszukiwani są zatem pracownicy, którzy 

posiadają nie tylko użyteczną wiedzę techniczną, ale także umiejętność prowadzenia biznesu. 

Biorąc pod uwagę zakres potrzebnej wiedzy inżyniera menedżera można stwierdzić, że: 

nie ma wytwarzania bez zarządzania 

oraz 

nie ma zarządzania bez konkretnego zastosowania. 

Oznacza to, że już na etapie projektowania nowego wyrobu winna być uwzględniona 

wiedza związana z wymogami rynku, koncepcjami nowych technologii, technicznymi 

i organizacyjnymi uwarunkowaniami przebiegu produkcji, serwisu i monitoringu 

eksploatowanych produktów. Na etapie realizacji wytwarzania współczesny inżynier - 

menedżer powinien w przedsiębiorstwie produkcyjnym umieć podejmować decyzje związane 

z: wdrożeniem nowych technologii, wprowadzaniem innowacji, zarządzaniem kompleksowo 

zintegrowanymi systemami produkcji, logistyką przepływów materiałowych, zapewnianiem 

ciągłości i wysokiej produktywności pracy, prowadzeniem analiz kosztów produkcji, jakością 

wykonywanych produktów i usług, bezpieczeństwem pracy, ochroną środowiska, zasadami 

zarządzania kryzysowego, itp. Po wykonaniu produktu inżynier menedżer winien umieć 

zarządzać logistyką dystrybucji, działaniami monitoringu i serwisu swojej firmy. 

Zastosowanie tradycyjnych, ogólnie znanych metod i technik zarządzania, nie decyduje 

już o konkurencyjności danego przedsiębiorstwa. Współcześnie o możliwościach uzyskania 
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przewagi nad konkurentami decydują umiejętności skutecznego uwzględnienia specyfiki 

konkretnego zakładu (np. rynku dostawców, położenia geograficznego, sytuacji rynkowej, 

kwalifikacji kadry, stanu środków produkcji, środków finansowych i zasobów 

informatycznych, itp.), wykorzystania nowych metod i technik zarządzania, adoptowania tych 

metod do lokalnej kultury technicznej załogi firmy. 

Oznacza to, że ogólna (pozbawiona umiejętności dostrzegania specyfiki konkretnych 

przedsiębiorstw) wiedza z zakresu zarządzania często już nie wystarcza, pozostaje 

teoretyczną wiedzą, która bez doświadczenia zawodowego nie zawsze spełnia oczekiwania 

przedsiębiorców w poszczególnych przypadkach produkcyjnych (jest wiedzą o zarządzaniu 

„zbiorami pustymi”). Zatem wypracowanie i wdrożenie właściwych w danych warunkach 

metod zarządzania spoczywa na barkach fachowców, znających specyfikę określonych gałęzi 

przemysłu, posiadających wiedzę o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług, 

odpowiedzialnych za atmosferę pracy, umiejących analizować zasoby informacji, 

rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji, przepływów informacyjnych, 

materiałowych, finansowych, itd. 

Pojawienie się zapotrzebowania na pracowników o nowych inżynierskich standardach 

umiejętności spowodowało powstanie nowego kierunku nauczania:  zarządzanie i inżynieria 

produkcji. Podstawą praktycznych zastosowań tej dziedziny wiedzy jest łączenie ze sobą 

rozwiązywania problemów zarządzania i inżynierii produkcji ze wspomaganiem 

komputerowym. 

A zatem można również stwierdzić, że: 

nie ma zarządzania bez komputerowego wspomagania. 

Zagadnienia komputerowego wspomagania dotyczą szerokiego spektrum 

rozwiązywanych problemów od analiz rynkowych, projektowania wyrobu, projektowania 

procesu wytwarzania, zarządzania wytwarzaniem, automatyzacji prac biurowych, dystrybucji 

gotowych produktów, itd. Bazując na bazach danych tych oprogramowań inżynierowie 

produkcji winni posiąść umiejętności budowy i obsługi kompleksowych systemów 

wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach. Winni posiąść umiejętność posługiwania się 

technologią IT, powinni umieć integrować działania w różnych obszarach funkcjonalności 

zintegrowanych systemów komputerowych (np. ERP) w procesach zarządzanie w różnych 

obszarach. 
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Załącznik 1. 

Skład osobowy Komitetu Inżynierii Produkcji PAN 

 
Lp. Tytuł/stanowisko Nazwisko Imię e-mail Uczelnia/Firma i adres 

1. 2

0

. 

prof. dr hab. inż. Banaszak Zbigniew zbigniew.banaszak@tu.koszalin

.pl                                                      

Politechnika Koszalińska 

Wydział Elektroniki 

  i Informatyki,  

ul. Śniadeckich 2 

75- 453 Koszalin 

2.  dr hab. inż Bojar Waldemar wald@atr.bydgoszcz.pl 

 

Uniwersytet Technologiczno- 

Przyrodniczy  

Wydział Zarządzania 

ul. Kordeckiego 20 

85-225 Bydgoszcz 

3.  prof. dr hab. inż. Chlebus Edward edward.chlebus@pwr..wroc.pl      

 

Politechnika Wrocławska  

Wydział Mechaniczny  

ul. I.Łukaszewicza 5 (budynek B-4) 

50-371 Wrocław 

4.  prof. dr hab. inż. Chochowski Andrzej andrzej_chochowski@sggw.pl  SGGW Warszawa 

Wydział Inżynierii Produkcji 

ul. Nowoursynowska 164 (budynek 

21) 

02- 787 Warszawa 

5.  prezes zarządu Darecki Marek darecki.marek@wskrz.com    WSK "PZL - Rzeszów" S.A. 

ul. Hetmańska 120 

35-078 Rzeszów 

6.  dr hab. inż. Duda Jan duda@mech.pk.edu.pl  Politechnika Krakowska im. Tadeusza 

Kościuszki 

ul. Warszawska 24,  

31-155 Kraków 

7.  prof. dr hab. inż. Gawlik Józef jgawlik@mech..pk.edu.pl  

 

Politechnika Krakowska 

Wydział Mechaniczny  

Al. Jana Pawła II 37 

31- 864 Kraków 

8.  dr hab. inż. Gierulski Wacław gierulsk@tu.kielce.pl 

 

Politechnika Świętokrzyska 

Wydział Zarządzania  

 i Modelowania Komputerowego 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

25- 314 Kielce 

9.  prof. dr hab. inż. Hamrol Adam Adam.Hamrol@put.poznan.pl 

  

Politechnika Poznańska 

Wydział Budowy Maszyn i 

Zarządzania 

Pl. Marii Skłodowskiej- Curie 5 

60- 965 Poznań 

10.  prof. dr hab. inż. 

wiceprzewodniczący 

Komitetu 

Kaźmierczak Jan jan.kazmierczak@polsl.pl 

 

Politechnika Śląska 

Wydział Organizacji   

i Zarządzania 

ul.Roosevelta 26 (budynek A) 

41- 800 Zabrze 

11.  prof. dr hab. inż. 

przewodniczący 

Komitetu 

Knosala Ryszard r.knosala@po.opole.pl                    Politechnika Opolska 

Wydział Zarządzania i Inżynierii 

Produkcji 

ul.Ozimska 75 

45- 370 Opole 

12.  prof. dr hab. inż. Kuczmaszewski Józef j.kuczmaszewski@pollub.pl 

 

Politechnika Lubelska  

Wydział Mechaniczny 

 ul. Nadbystrzycka 36 

 20- 618 Lublin 

13.  prof. dr hab. inż. Lewandowski Jerzy lew@p.lodz.pl                              

 

Politechnika Łódzka 

Wydział Organizacji   

i Zarządzania,  

ul. Wólczańska 215 

90- 924 Łódz 

mailto:zbigniew.banaszak@tu.koszalin.pl
mailto:zbigniew.banaszak@tu.koszalin.pl
mailto:wald@atr.bydgoszcz.pl
mailto:edward.chlebus@pwr..wroc.pl
mailto:andrzej_chochowski@sggw.pl
mailto:darecki.marek@wskrz.com
mailto:duda@mech.pk.edu.pl
mailto:jgawlik@mech..pk.edu.pl
mailto:gierulsk@tu.kielce.pl
mailto:Adam.Hamrol@put.poznan.pl
mailto:jan.kazmierczak@polsl.pl
mailto:r.knosala@po.opole.pl
mailto:j.kuczmaszewski@pollub.pl
mailto:lew@p.lodz.pl
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14.  dr hab. inż. 

sekretarz 

Komitetu 

Łebkowski Piotr plebkows@zarz.agh.edu.pl                      

 

Akademia Górniczo-Hutnicza  

Wydział Zarządzania  

ul. Gramatyka 10  

30-067 Kraków 

15.  prof. dr hab. inż. 

wiceprzewodniczący 

Komitetu 

 

Matuszek Józef jmatuszek@ath.bielsko.pl            

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna  

Wydział Zarządzania   

i Informatyki 

ul. Willowa 2 

 43- 307 Bielsko Biała 

16.  prof. dr hab. inż. Nazarko Joanicjusz j.nazarko@pb.bialystok.pl           

 

Politechnika Białostocka Wydział 

Zarządzania 

ul. Wiejska 45A 

15- 351 Białystok 

17.  dr hab. inż. Orłowski Cezary cor@zie.pg.gda.pl                          Politechnika Gdańska 

 Wydział Zarządzania   

i Ekonomii  

ul. Traugutta 79 

 80- 233 Gdańsk 

18. 2

3

. 

dr hab. inż. Pająk Edward Edward.pajak@put.poznan.pl 

 

Politechnika Poznańska 

 Wydział Budowy Maszyn   

i Zarządzania 

 ul. Piotrowo 3  

60- 965 Poznań 

19.  prof. dr hab. inż. Plichta Jarosław jaroslaw.plichta@tu.koszalin.pl 

 

Politechnika Koszalińska 

 Wydział Mechaniczny 

 ul. Racławicka 15- 17  

75- 620 Koszalin 

20.  prof. dr hab. inż.  Santarek Krzysztof k.santarek@wip.pw.edu.pl            

 

Politechnika Warszawska  

Wydział Inżynierii Produkcji 

 ul. Narbutta 85  

02- 524 Warszawa  

21. 2

5

. 

dr hab. inż. Sęp  Jarosław jsztmiop@prz.edu.pl                      

 

Politechnika Rzeszowska  

Wydział Budowy Maszyn Lotnictwa,  

Pl. Powstańców Warszawy 8 (skrytka 

pocztowa 85) 

35- 958 Rzeszów  

22.  prof. dr hab. inż. Skołud Bożena bozena.skolud@polsl.pl               

 

Politechnika Śląska  

Wydział Mechaniczny Technologiczny 

 ul. Konarskiego 18a 

 44- 100 Gliwice 

23.  prezes zarządu 

 
Sroka  

 

Stanisław stanislaw.sroka@transsystem.pl  PPH Transsystem SA 

Wola Dalsza 367 

37 100 Łańcut 

 

24.  dr hab. inż. Świć Antoni a.swic@pollub.pl                        Politechnika Lubelska  

Wydział Mechaniczny 

ul. Nadbystrzycka 36 

20-618 Lublin  

25.  prezes firmy 

 
Trykosko Ryszard r.trykosko@bieg2012.pl 

 
Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 

2012 

Pokoleń Lechii Gdańsk 1 

80-560 Gdańsk 
26.  prezes zarządu Wajda Wojciech w.wajda@wasko.pl  WASKO Spółka Akcyjna 

ul. Berbeckiego 6 

44 - 100 Gliwice 

27.  dr hab. inż. Wasiak Andrzej awasiak@pb.bialystok.pl  Politechnika Białostocka 

ul. Wiejska 45A,  

15-351 Białystok 

28.  dr hab. inż. Wirkus Marek mwir@zie.pg.gda.pl  Politechnika Gdańska 

Ul.Narutowicza 11/12  

80-233 Gdańsk 
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Składy osobowe sekcji Komitetu Inżynierii Produkcji PAN 
 
Skład Sekcji Organizacji i Zarządzania Produkcją  
 
Przewodnicząca Sekcji 
prof. dr hab. inż. Bożena Skołud  
Członkowie 
dr hab. inż. Waldemar Bojar  
prof. dr hab. inż. Edward Chlebus  
dr hab. inż. Piotr Łebkowski  
dr hab. inż. Edward Pająk  
dr hab. inż. Antoni Świć  
prezes zarządu Marek Darecki  
 
Skład Sekcji Zarządzania Projektami i Wiedzą Produkcyjną  
 
Przewodniczący Sekcji 
dr hab. inż. Jan Duda  
Członkowie 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak  
prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta  
prezes zarządu Stanisław Sroka  
prezes firmy  Ryszard Trykosko  
dr hab. inż. Andrzej Wasiak  
dr hab. inż. Marek Wirkus  
 
Skład Sekcji Innowacyjności, Jakości i Bezpieczeństwa Pracy  
 
Przewodniczący Sekcji 
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski  
Członkowie  
dr hab. inż. Wacław Gierulski  
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol  
prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak  
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek  
dr hab. inż. Cezary Orłowski  
dr hab. inż. Jarosław Sęp  
prezes zarządu Wojciech Wajda  
 
Skład Sekcji Kształcenia i Rozwoju Kadry  
 
Przewodniczący Sekcji 
prof. dr hab. inż. Andrzej Chochowski  
Członkowie 
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik  
prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala  
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski  
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko  
prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek  
 
 
 
 
 

http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104%3Askoud-boena&catid=37&Itemid=69
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=102%3Awi-antoni&catid=37&Itemid=69
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=120%3Aduda-jan&catid=39&Itemid=71
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Azbigniew-banaszak&catid=39&Itemid=71
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Ajarosaw-plichta&catid=39&Itemid=71
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=53636&lang=pl
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=121%3Awirkus-marek&catid=39&Itemid=71
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=95%3Amatuszek-jozef&catid=39&Itemid=72
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=123%3Aandrzej-chochowski&catid=44&Itemid=75
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=94%3Aknosala-ryszard&catid=39&Itemid=75
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=115%3Ajozef-kuczmaszewski&catid=44&Itemid=75
http://www.kip.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124%3Akrzysztof-santarek&catid=44&Itemid=75
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Załącznik 2. 

Wydziały, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w 
dyscyplinie inżynieria produkcji: 
 
Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska  
Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska  
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Politechnika Świętokrzyska w   
Kielcach  
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w   
Bielsku-Białej.  
 
 



Załącznik 3. 
 
Wykaz uczelni i wydziałów prowadzących kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji  
 

Wykaz uczelni i wydziałów prowadzących kierunek ZiIP 

Lp. Uczelnia  I st.  II st.  specjalności inż. specjalności mgr 

1.  Akademia Górniczo- 
Hutnicza im. S. Staszica 
w Krakowie  

Wydział Metali 
Nieżelaznych 

tak 

 

tak 

 

bez specjalności  

 

bez specjalności  

 

2.  Wydział Górnictwa 
i Geoinżynierii 

tak tak Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
przemysłowym 

Zarządzanie  inżynierią 
środowiska 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
przemysłowym 

Zarządzanie  inżynierią 
środowiska  

3.  Wydział Zarządzania tak tak bez specjalności Informatyka w 
zarządzaniu produkcją 

Inżynieria zarządzania 

Zarządzanie 
innowacjami 

Zarządzanie logistyczne 

Zarządzanie produkcją 

Zarządzanie jakością 

4.  Akademia Techniczno-
Humanistyczna w 
Bielsku - Białej  

Wydział Budowy Maszyn 
i Informatyki 

tak tak Inżynieria zarządzania 
produkcją  

Informatyczne systemy 
zarządzania  

Systemy logistyczne 
przedsiębiorstwa 

Inżynieria administracji 
gospodarczej 

Inżynieria zarządzania 
produkcją  

Informatyczne systemy 
zarządzania 

 Systemy logistyczne 
przedsiębiorstwa 

Inżynieria administracji 
gospodarczej 
 

5.  Akademia Morska w  
Szczecinie 

Wydział Inżynieryjno-
Ekonomiczny Transportu 

tak tak Logistyka i zarządzanie 
w europejskim systemie 
transportowym 

Zarządzanie jakością 
produkcji i transportem 
zintegrowanym 

Informatyka w logistyce 

Logistyka i zarządzanie 
w europejskim 
systemie 
transportowym 
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Lp. Uczelnia  I st.  II st.  specjalności inż. specjalności mgr 

6.  Politechnika Opolska  

Wydział Inżynierii 
Produkcji i Logistyki 

tak tak bez specjalności Zarządzanie 
innowacjami 

Zarządzanie logistyką 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy 

Techniki informatyczne 
w zarządzaniu 
produkcją i usługami 

7.  Politechnika 
Częstochowska 

Wydział Zarządzania 

tak tak Zarządzanie produkcją i 
jakością 

Zarządzanie rozwojem i 
konsulting 

Informatyka w 
zarządzaniu 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i 
higieną pracy 

Zarządzanie logistyczne 
i innowacyjność w 
przemyśle  

Doskonalenia procesów 
produkcyjnych i 
usługowych 

Informatyka w 
zarządzaniu 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i 
higieną 

Zarządzanie logistyczne 
i innowacyjność w 
przemyśle 

Zarządzanie rozwojem i 
konsulting 

8.  Wydział Inżynierii 
Procesowej, Materiałowej i 
Fizyki Stosowanej 

tak tak Zarządzanie systemami 
produkcyjnymi 

Informatyka w 
zarządzaniu i inżynierii 
produkcji 

Zarządzanie logistyczne 
w przedsiębiorstwie 

Inżynieria produkcji w 
ekorozwoju 

Inżynieria produkcji 
wyrobów przerabianych 
plastycznie 

Inżynieria produkcji 
odlewniczej 

Zarządzanie systemami 
produkcyjnymi 

Informatyka w 
zarządzaniu i inżynierii 
produkcji 

Zarządzanie logistyczne 
w przedsiębiorstwie 

Inżynieria produkcji w 
ekorozwoju 

Inżynieria produkcji 
wyrobów przerabianych 
plastycznie 

Inżynieria produkcji 
odlewniczej 
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Lp. Uczelnia  I st.  II st.  specjalności inż. specjalności mgr 

9.  Politechnika Poznańska 

Wydział Budowy Maszyn i 
Zarządzania 

tak tak Systemy produkcyjne 

Informatyzacja 
produkcji 

Ekoinżynieria 

Informatyzacja 
produkcji 

Systemy produkcyjne 

Zarządzanie jakością 

10.  Politechnika 
Wrocławska 

Wydział Mechaniczny  

tak tak Logistyka stosowana 

Organizacja produkcji 

Zarządzanie jakością 

Logistyka stosowana 

Organizacja produkcji 

Zarządzanie jakością  

11.  Politechnika 
Białostocka 

Wydział Zarządzania 

tak tak Zarządzanie 
nowoczesnymi 
technologiami 

Ekoinżynieria 

Zarządzanie 
nowoczesnymi 
technologiami 

12.  Politechnika 
Rzeszowska 

Wydział Budowy Maszyn i 
Lotnictwa 

tak tak Informatyka w 
zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 
 
Logistyka produkcji  
 

Systemy zapewnienia 
jakości produkcji  
 

Zarządzanie procesami 
produkcyjnymi 
 

Organizacja i 
zarządzanie w 
przemyśle 
 

Zarządzanie logistyczne 
 

Ekologia produkcji 
 
Nowoczesne metody 
zarządzania produkcją 
 
Nowoczesne 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne w 
przedsiębiorstwie 
 
 

13.  Politechnika 
Świętokrzyska w 
Kielcach  

Wydział Zarządzania 
i Modelowania 
Komputerowego 

tak tak Informatyka stosowana 

Specjalność 
inżyniersko-
menedżerska 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

Informatyka w 
zarządzaniu i 
modelowaniu 

Inżynieria zarządzania 

Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
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Lp. Uczelnia  I st.  II st.  specjalności inż. specjalności mgr 

14.  Politechnika 
Krakowska 

Wydział Mechaniczny  

tak tak Zarządzanie jakością 

Zarządzanie mediami 
elektronicznymi 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

Zarządzanie produkcją 

Zarządzanie jakością 

Zarządzanie mediami 
elektronicznymi 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

Zarządzanie produkcją 

15.  Politechnika Lubelska 

Wydział Mechaniczny oraz 
Wydział Zarządzania 

 

tak tak bez specjalności Inżynieria produkcji w 
przemyśle 
maszynowym 

Zarządzanie w 
transporcie 

Komputerowa 
integracja wytwarzania 

16.  Politechnika Śląska w 
Gliwicach 

Wydział Organizacji i 
Zarządzania 

tak tak Zarządzanie systemami 
produkcyjnymi 

Systemy produkcyjne i 
logistyczne w 
przedsiębiorstwach 
przemysłowych 

Systemy informatyczne 
w technologiach 
przemysłowych 

Zarządzanie jakością w 
przedsiębiorstwie 
przemysłowym 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy w 
przedsiębiorstwie 
przemysłowym 

Zarządzanie systemami 
produkcyjnymi 
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17.  Wydział Mechaniczny 
Technologiczny 

tak tak bez specjalności Systemy zarządzania 
jakością oraz 
bezpieczeństwem i 
higieną pracy 

Zarządzanie i marketing 

Zarządzanie kadrami 

Zarządzanie produkcją 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
przemysłowym 

Komputerowe 
wspomaganie 
w inżynierii 
materiałowej 

Materiały inżynierskie 

Spawalnictwo 

Technologie odlewnicze 

Technologie procesów 
materiałowych 

Maszyny i urządzenia 
technologiczne 

Techniki informatyczne 
w inżynierii produkcji 

Mechanika stosowana 

Projektowanie i 
eksploatacja maszyn 

Technologia maszyn  
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Lp. Uczelnia  I st.  II st.  specjalności inż. specjalności mgr 

18.  Wydział Inżynierii 
Materiałowej i Metalurgii 

tak tak bez specjalności Bezpieczeństwo 
eksploatacji maszyn 
 
Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 
Informatyka w 
zarządzaniu 
 
Inżynieria medyczna  
 
Inżynieria produkcji 
odlewów 
 
Inżynieria recyklingu 
 
Organizacja i 
zarządzanie w 
przemyśle  
 
Projektowanie 
procesów 
technologicznych 
 
Systemy produkcji w 
przetwórstwie 
materiałów 
 
Technologie ochrony 
środowiska i 
odnawialne źródła 
energii 
 
Zarządzanie 
gospodarka 
materiałową  
 
Zintegrowane systemy 
zarządzania 
bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

19.  Politechnika 
Warszawska 

Wydział Inżynierii 
Produkcji 

tak tak Inżynieria procesów 
produkcyjnych 

Systemy CAD-CAM 

Zarządzanie produkcją 

Informatyczne systemy 

Zarządzanie 

Zarządzanie i inżynieria 
produkcji 
zglobalizowanej 

Global production 
engineering and  
management  

(w j. angielskim) 
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20.  Wydział Zarządzania  tak tak Jakość i informatyka w 
zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

Zarządzanie produkcją i 
środowiskiem pracy 

 

Bezpieczeństwo i jakość 
w środowisku pracy 

Inżynieria i 
bezpieczeństwo 
systemów 
produkcyjnych 

Zarządzanie wiedzą i 
własnością 
intelektualną w 
przedsiębiorstwie 

21.  Zachodniopomorski 
Uniwersytet 
Technologiczny w 
Szczecinie 

Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i 
Mechatroniki 

tak tak Inżynieria jakości 

Zarządzanie systemami 
produkcyjnymi 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

Inżynieria jakości 

Zarządzanie energią i 
środowiskiem 

22.  Wydział Informatyki tak tak E-technologie w 
produkcji i zarządzaniu 

Inżynieria jakości i 
zarządzanie 

 

Inżynieria finansowa 

Inżynieria systemów 
informacyjnych 
produkcji 

Zarządzanie jakością 
produkcji 
oprogramowania  

Zarządzanie projektami 
i innowacjami 

Inżynieria jakości 

Zarządzanie energią i 
środowiskiem 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 

23.  Politechnika Łódzka 

Wydział Organizacji i 
Zarządzania 

tak tak bez specjalności Zarządzanie logistyką 

Zarządzanie jakością 

Ergonomia, 
bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

Zarządzanie produkcją 
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24.  Wydział Mechaniczny tak tak bez specjalności Inżynieria procesów 
technologicznych 

Organizacja i rozwój 
przemysłu 

Techniki materiałowe 

25.  Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego 

(studia w j. angielskim) 
 

tak nie Business and 
technology 

 

26.  Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego 

(studia w jęz. francuskim) 

tak nie Gestion et technologic  

27.  Politechnika Gdańska 

Wydział Mechaniczny 

tak nie Zarządzanie jakością i 
informatyczne systemy 
produkcji 

Inżynieria wytwarzania i 
napraw maszyn 

Inżynieria spajania i 
montażu 

 

28.  Politechnika Radomska 

Wydział 
Materiałoznawstwa, 
Technologii i Wzornictwa 

tak nie Zarządzanie i inżynieria 
produkcji w przemyśle 
chemicznym 

Zarządzanie i inżynieria 
produkcji w przemyśle 
odzieżowym  

Zarządzanie w 
gospodarce komunalnej 

Recykling i utylizacja 
samochodów 

Systemy produkcyjne w 
przemyśle obuwniczym 

 

29.  Politechnika 
Koszalińska 

Wydział Mechaniczny 

tak nie Techniki komputerowe 
w inżynierii produkcji   

Zarządzanie i inżynieria 
jakości  

Zarządzanie logistyczne 
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30.  Uniwersytet 
Zielonogórski 

Wydział Mechaniczny 

  tak   tak Inżynieria jakości  

Zarządzanie logistyczne  

Zarządzanie produkcją i 
usługami  

Inżynieria jakości 

Zarządzanie produkcją i 
usługami 

Zarządzanie logistyczne  
  

31.  Uniwersytet 
Szczeciński 

Wydział Nauk 
Ekonomicznych i 
Zarządzania 

tak nie bez specjalności  

32.  Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

Wydział Nauk 
Ekonomicznych 

tak nie Zarządzanie 
innowacjami 

 

33.  Uniwersytet 
Ekonomiczny we 
Wrocławiu 

Wydział Inżynieryjno-
Ekonomiczny 

tak  tak Inżynieria produktów 
żywnościowych 

Inżynieria produktów 
chemicznych 

Inżynieria bioproduktów 

Inżynieria ochrony 
środowiska 

Przedsiębiorczość i 
innowatyka 

Zarządzanie produkcją i 
usługami 

Zarządzanie 
technologią 

Zarządzanie rozwojem 

34.  Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Krakowie 

Wydział Towaroznawstwa 
 

tak nie bez specjalności  

35.  Uniwersytet 
Ekonomiczny w 
Poznaniu 

Wydział Towaroznawstwa 
 

 tak  nie bez specjalności  

36.  Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

Wydział Inżynierii 
Produkcji 

 tak  tak Zarządzanie i inżynieria 
przetwórstwa 
spożywczego 

Inżynieria zarządzania 
produkcją i usługami 

Zarządzanie i inżynieria 
przetwórstwa 
spożywczego 

Inżynieria zarządzania 
produkcją i usługami 
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37.  Uniwersytet Rolniczy 
im. Hugona Kołłątaja w 
Krakowie 

Wydział Inżynierii 
Produkcji i Energetyki 

 tak  tak Inżynieria produkcji i 
logistyka 

 

Inżynieria produkcji 
surowcowej 

Infrastruktura i 
logistyka  

38.  Szkoła Główna 
Gospodarstwa 
Wiejskiego w 
Warszawie 

Wydział Inżynierii 
Produkcji 

tak tak bez specjalności Inżynieria produkcji 

Zarządzanie i 
organizacja produkcją 

39.  Uniwersytet 
Przyrodniczy we 
Wrocławiu   

tak nie Inżynieria produkcji 
rolniczej 
 
Zarządzanie i 
organizacja produkcji 
rolniczej  

 

40.  Uniwersytet 
Technologiczno-
Przyrodniczy w 
Bydgoszczy  

Wydział Zarządzania 

tak nie Informatyka w 
gospodarce 
żywnościowej 

Zarządzanie procesami 
produkcyjnymi 

 

41.  Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. 
Witelona w Legnicy 

Wydział  Zarządzania i 
Informatyki 

tak tak Sterowanie systemami 
przemysłowymi 

Logistyka 

Inżynieria 
bezpieczeństwa pracy 

Energetyka źródeł 
odnawialnych 

Technologie 
informatyczne w 
inżynierii produkcji 

Bezpieczeństwo 

42.  Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Nowym Sączu 

tak nie Inżynieria mechaniczna 

Ekoenergetyka 

Inżynieria produkcji 
żywności 

 

43.  Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Suwałkach 

Instytut Politechniczny 

tak nie Przetwórstwo rolno -
spożywcze 

Zarządzanie 
środowiskiem 
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44.  Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Wałczu 

tak nie Inżynieria eksploatacji 
pojazdów 
samochodowych 

Logistyka przemysłowa 

Programowanie 
obrabiarek i urządzeń 
technologicznych 

Technologie 
internetowe w 
zarządzaniu 

 

45.  Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 
w Nysie 

Instytut Zarządzania 

tak nie Zarządzanie produkcją i 
usługami 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem 

Zarządzanie jakością 

 

46.  Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Gnieźnie 

Instytut Zarządzania 
i Inżynierii Produkcji 

tak nie Systemy zarządzania i 
marketingu 

Inżynieria ergonomii i 
środowiska pracy 

 

47.  Wyższa Szkoła 
Zarządzania Ochroną 
Pracy w Katowicach 

Wydział Nauk 
Technicznych 

tak tak Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

Zarządzanie jakością 

Logistyka w przemyśle i 
handlu 

Czyste technologie 
węglowe  

Spawalnictwo 

Bezpieczeństwo w 
budownictwie 
  

Zarządzanie 
środowiskiem i 
gospodarka odpadami 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i 
higieną pracy w 
procesach 
produkcyjnych 

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

Bezpieczeństwo 
pożarowe 



- 26 - 
 

Wykaz uczelni i wydziałów prowadzących kierunek ZiIP 

Lp. Uczelnia  I st.  II st.  specjalności inż. specjalności mgr 

48.  Wyższa Szkoła 
Ekonomii i 
Administracji 
w Bytomiu 

tak tak Zarządzanie ochroną 

środowiska w 

procesie produkcji 

Zarządzanie 

transportem i 

logistyką w procesie 

produkcji i usług 

Zarządzanie jakością i 
technologią w procesie 
produkcji 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i 
higiena pracy w 
procesie produkcji 

Zarządzanie 

bezpieczeństwem i 

higieną pracy w 

przedsiębiorstwach 

produkcyjnych  

Zarządzanie 

gospodarką odpadami 

Zarządzanie 

produkcją 

Zarządzanie 

produkcją sprzętu 

medycznego i 

rehabilitacyjnego i 

marketing 

przemysłowy 

49.  Wyższa Szkoła Ekologii 
i Zarządzania w 
Warszawie 

Wydział Zarządzania 

tak tak Zarządzanie 
przedsiębiorstwem i  

Produkcja mediów 
energetycznych 

Logistyka 
przedsiębiorstwa 

Produkcja kosmetyków 

Zarządzanie 
transportem i logistyka 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
produkcyjnym 

Produkcja mebli 
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50.  Wyższa Szkoła 
Gospodarki w 
Bydgoszczy 

tak nie Informatyka w 
zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

Logistyka i zarządzanie 
transportem 

Inżynieria produkcji 
przemysłowej 

Przemysł spożywczy i 
technologia żywności 

Zasoby ludzkie i 
ekonomia produkcji 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i 
jakością pracy 

Zarządzanie finansami i 
rachunkowość 

Zarządzanie i inżynieria 
w ochronie środowiska 

Logistyka służb 
mundurowych 

 

51.  Bydgoska Szkoła 
Wyższa  

tak nie Inżynieria odnawialnych 
źródeł energii 

Inżynieria procesów 
produkcyjnych 

 

52.  Wyższa Szkoła 
Zarządzania w 
Częstochowie 

Wydział Inżynierii 
Informatycznej 
i Zarządzania 

tak nie Bezpieczeństwo i 
higiena pracy w 
przedsiębiorstwach 
produkcyjnych 

Ekoinnowacje - 
technologie ochrony 
środowiska 

Informatyczne systemy 
sterowania i techniki 
cyfrowe 

Technologie 
biomedyczne i 
materiałowe 
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53.  Wyższa Szkoła Biznesu 
Dąbrowa Górnicza 
Wydział Zamiejscowy 
w Cieszynie 

tak nie Logistyka i transport 

Inżynier jakości 

Zarządzanie BHP 

 

54.  Wyższa Szkoła 
Menedżerska 
w Warszawie 

Wydział Menedżerski 

tak nie Inżynieria obsługi 
procesów wytwórczych 

Zarządzanie systemami 
jakości w procesach 
wytwórczych 

Logistyka procesów 
wytwórczych 

 

55.  Wyższa Szkoła 
Menedżerska w Jeleniej 
Górze 

Wydział Zarządzania i 
Inżynierii Produkcji 

tak nie bez specjalności  

56.  Wyższa Szkoła 
Komunikacji 
i Zarządzania w 
Poznaniu 

tak nie Zarządzanie produkcją 

Zarządzanie jakością 
oraz inżynieria 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy 

Zarządzanie logistyką 

 

57.  Wyższa Szkoła 
Informatyki, 
Zarządzania i 
Administracji 
w Warszawie 

Wydział Informatyki 
i Telekomunikacji 

tak nie Zarządzanie 
innowacjami i nowymi 
technologiami w 
telekomunikacji,  

Inżynieria jakości i 
bezpieczeństwa 
systemów 
produkcyjnych  

Informatyczne systemy 
zarządzania. 

 

http://www.wsb.edu.pl/logistyka-i-transport,new,ziip,867.html,1210
http://wsb.edu.pl/inzynier-jakosci,new,ziip,867.html,1211
http://wsb.edu.pl/zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy,new,ziip,867.html,1209
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58.  Gdańska Szkoła Wyższa  

Wydział Studiów 
Inżynierskich 

tak nie Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 

Logistyka i zarządzanie 
transportem 

Inżynieria budownictwa 

Zarządzanie i inżynieria 
produkcji 

Inżynieria ochrony 
środowiska 

Wzornictwo 
przemysłowe 

  

59.  Uczelnia Zawodowa 
Zagłębia Miedziowego 
w Lubinie 

Wydział Nauk 
Technicznych 

 

tak nie Zarządzanie procesami 
produkcji 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy 

Zarządzanie procesami 
automatyki 
przemysłowej 

 

60.  Olsztyńska Wyższa 
Szkoła Informatyki i 
Zarządzania im. Prof. 
Tadeusza 
Kotarbińskiego 

Wydział Informatyki i Nauk 
Technicznych 

tak nie Inżynieria bioproduktów 

Inżynieria 
przedsięwzięć 
budowlanych 

Inżynieria logistyczna 

 

61.  Sopocka Wyższa Szkoła 
Wyższa 

Wydział Zamiejscowy 
w Chojnicach 

tak nie bez specjalności  

 

 
 
 

http://www.gwsa.pl/artykul/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-0
http://www.gwsa.pl/artykul/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-0
http://www.gwsa.pl/artykul/logistyka-i-zarzadzanie-transportem
http://www.gwsa.pl/artykul/logistyka-i-zarzadzanie-transportem
http://www.gwsa.pl/artykul/inzynieria-budownictwa
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Załącznik 4.   
 
Wykaz specjalności na kierunku studiów zarządzanie i inżynieria produkcji 
 

1. Bezpieczeństwo 
2. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn 
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym 
6. Bezpieczeństwo i jakość w środowisku pracy 
7. Bezpieczeństwo pożarowe 
8. Bezpieczeństwo systemów produkcyjnych 
9. Bezpieczeństwo w budownictwie 
10. Czyste technologie węglowe  
11. Doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych 
12. Ekoenergetyka 
13. Ekoinnowacje - technologie ochrony środowiska 
14. Ekoinżynieria 
15. Ekologia produkcji 
16. Energetyka źródeł odnawialnych 
17. Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy 
18. E-technologie w produkcji i zarządzaniu 
19. Informatyczne systemy 
20. Informatyczne systemy sterowania i techniki cyfrowe 
21. Informatyczne systemy zarządzania  
22. Informatyka stosowana 
23. Informatyka w gospodarce żywnościowej 
24. Informatyka w logistyce 
25. Informatyka w zarządzaniu 
26. Informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji 
27. Informatyka w zarządzaniu i modelowaniu 
28. Informatyka w zarządzaniu produkcją 
29. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
30. Informatyzacja produkcji 
31. Infrastruktura i logistyka  
32. Infrastruktura turystyczna 
33. Inżynier jakości 
34. Inżynieria bezpieczeństwa pracy 
35. Inżynieria bioproduktów 
36. Inżynieria budownictwa  
37. Wzornictwo przemysłowe 
38. Inżynieria administracji gospodarczej 
39. Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych 
40. Inżynieria ergonomii i środowiska pracy 
41. Inżynieria finansowa 
42. Inżynieria i bezpieczeństwo systemów produkcyjnych 
43. Inżynieria jakości  
44. inżynieria jakości i bezpieczeństwa systemów produkcyjnych  
45. Inżynieria jakości i zarządzanie 
46. Inżynieria logistyczna 
47. Inżynieria mechaniczna 
48. Inżynieria medyczna  
49. Inżynieria obsługi procesów wytwórczych 
50. Inżynieria ochrony środowiska 

http://wsb.edu.pl/inzynier-jakosci,new,ziip,867.html,1211
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51. Inżynieria odnawialnych źródeł energii 
52. Inżynieria procesów produkcyjnych 
53. Inżynieria procesów technologicznych 
54. Inżynieria produkcji 
55. Inżynieria produkcji i logistyka 
56. Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych 
57. Inżynieria produkcji odlewniczej 
58. Inżynieria produkcji odlewów 
59. Inżynieria produkcji przemysłowej 
60. Inżynieria produkcji rolniczej 
61. Inżynieria produkcji surowcowej 
62. Inżynieria produkcji w ekorozwoju 
63. Inżynieria produkcji w przemyśle maszynowym 
64. Inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie 
65. Inżynieria produkcji żywności 
66. Inżynieria produktów chemicznych 
67. Inżynieria produktów żywnościowych 
68. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych 
69. Inżynieria recyklingu 
70. Inżynieria spajania i montażu 
71. Inżynieria systemów informacyjnych produkcji 
72. Inżynieria wytwarzania i napraw maszyn 
73. Inżynieria zarządzania 
74. Inżynieria zarządzania produkcją  
75. Inżynieria zarządzania produkcją i usługami 
76. Jakość i informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
77. Komputerowa integracja wytwarzania 
78. Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej 
79. Logistyka 
80. Logistyka i transport 
81. Logistyka i zarządzanie transportem 
82. Logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym 
83. Logistyka procesów wytwórczych 
84. Logistyka produkcji  
85. Logistyka przedsiębiorstwa 
86. Logistyka przemysłowa 
87. Logistyka służb mundurowych 
88. Logistyka stosowana 
89. Logistyka w przemyśle i handlu 
90. Maszyny i urządzenia technologiczne 
91. Materiały inżynierskie 
92. Mechanika stosowana 
93. Nowoczesne metody zarządzania produkcją 
94. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwie 
95. Organizacja i rozwój przemysłu 
96. Organizacja i zarządzanie w przemyśle 
97. Organizacja produkcji 
98. Produkcja kosmetyków 
99. Produkcja mebli 
100. Produkcja mediów energetycznych 
101. Programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych 
102. Projektowanie i eksploatacja maszyn 
103. Projektowanie procesów technologicznych 
104. Przedsiębiorczość i innowatyka 
105. Przemysł spożywczy i technologia żywności 

http://www.wsb.edu.pl/logistyka-i-transport,new,ziip,867.html,1210
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106. Przetwórstwo rolno-spożywcze 
107. Recykling i utylizacja samochodów 
108. Spawalnictwo 
109. Specjalność inżyniersko-menedżerska 
110. Sterowanie systemami przemysłowymi 
111. Systemy CAD-CAM 
112. Systemy informatyczne w technologiach przemysłowych 
113. Systemy logistyczne przedsiębiorstwa 
114. Systemy produkcji w przetwórstwie materiałów 
115. Systemy produkcyjne 
116. Systemy produkcyjne i logistyczne w przedsiębiorstwach przemysłowych 
117. Systemy produkcyjne w przemyśle obuwniczym 
118. Systemy zapewnienia jakości produkcji  
119. Systemy zarządzania i marketingu 
120. Systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy 
121. Technika medyczna 
122. Techniki informatyczne w inżynierii produkcji 
123. Techniki informatyczne w zarządzaniu produkcją i usługami 
124. Techniki komputerowe w inżynierii produkcji 
125. Techniki materiałowe 
126. Technologia maszyn  
127. Technologie biomedyczne i materiałowe 
128. Technologie informatyczne w inżynierii produkcji 
129. Technologie internetowe w zarządzaniu 
130. Technologie ochrony środowiska i odnawialne źródła energii 
131. Technologie odlewnicze 
132. Technologie procesów materiałowych 
133. Zarządzanie 
134. Zarządzanie  inżynierią środowiska  
135. Zarządzanie bezpieczeństwem 
136. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w procesie produkcji 
137. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 
138. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 
139. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w procesach produkcyjnych 
140. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych  
141. Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością pracy 
142. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
143. Zarządzanie energią i środowiskiem 
144. Zarządzanie finansami i rachunkowość 
145. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 
146. Zarządzanie gospodarką materiałową  
147. zarządzanie gospodarką odpadami 
148. Zarządzanie i inżynieria jakości 
149. Zarządzanie i inżynieria produkcji 
150. Zarządzanie i inżynieria produkcji w przemyśle chemicznym 
151. Zarządzanie i inżynieria produkcji w przemyśle odzieżowym  
152. Zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej 
153. Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego 
154. Zarządzanie i inżynieria rolnicza 
155. Zarządzanie i inżynieria w ochronie środowiska 
156. Zarządzanie i marketing 
157. Zarządzanie i organizacja produkcją 
158. Zarządzanie i organizacja produkcji rolniczej  
159. Zarządzanie innowacjami 
160. Zarządzanie innowacjami i nowymi technologiami w telekomunikacji 

http://www.wsea.edu.pl/spec_data.php?id=30
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161. Zarządzanie jakością 
162. Zarządzanie jakością i informatyczne systemy produkcji 
163. Zarządzanie jakością i technologią w procesie produkcji 
164. Zarządzanie jakością oraz inżynieria bezpieczeństwa i higieny pracy 
165. Zarządzanie jakością produkcji i transportem zintegrowanym 
166. Zarządzanie jakością produkcji oprogramowania  
167. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym 
168. Zarządzanie kadrami 
169. Zarządzanie logistyczne 
170. Zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle 
171. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie 
172. Zarządzanie logistyką 
173. Zarządzanie mediami elektronicznymi 
174. Zarządzanie nowoczesnymi technologiami 
175. zarządzanie ochroną środowiska w procesie produkcji 
176. Zarządzanie procesami automatyki przemysłowej 
177. Zarządzanie procesami produkcji 
178. Zarządzanie procesami produkcyjnymi 
179. Zarządzanie produkcją 
180. Zarządzanie produkcją i jakością 
181. Zarządzanie produkcją i środowiskiem pracy 
182. Zarządzanie produkcją i usługami  
183. zarządzanie produkcją sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego i marketing przemysłowy 
184. Zarządzanie projektami i innowacjami 
185. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
186. Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym 
187. Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym 
188. Zarządzanie rozwojem 
189. Zarządzanie rozwojem i konsulting 
190. Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych 
191. Zarządzanie systemami produkcyjnymi 
192. Zarządzanie środowiskiem 
193. Zarządzanie środowiskiem i gospodarka odpadami 
194. Zarządzanie technologią 
195. Zarządzanie transportem i logistyka 
196. zarządzanie transportem i logistyką w procesie produkcji i usług 
197. Zarządzanie w budownictwie i architekturze 
198. Zarządzanie w gospodarce komunalnej 
199. Zarządzanie w transporcie 
200. Zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną w przedsiębiorstwie 
201. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
202. Zasoby ludzkie i ekonomia produkcji 
203. Zintegrowane systemy zarządzania 

 
204. Business and technology  - w języku angielskim 
205. Global production engineering and  management - w języku angielskim 
206. Gestion et technologic - w języku francuskim 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wsea.edu.pl/spec_data.php?id=18
http://www.wsea.edu.pl/spec_data.php?id=34
http://www.wsea.edu.pl/spec_data.php?id=17
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Załącznik  5. 
 
Cykl podręczników akademickich dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji 
Redaktor naukowy cyklu: Ryszard Knosala 
 
Podręczniki dla I stopnia studiów 
 
Zarządzanie dla inżynierów 
Ewa Masłyk-Musiał, Anna Rakowska, Elżbieta Krajewska-Bińczyk 
Finanse i rachunkowość 
Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska 
Rachunek kosztów dla inżynierów 
Józef Matuszek, Mariusz Kołosowski, Zofia Krokosz-Krynke 
Zarządzanie produkcją i usługami 
Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka 
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem 
Adam Hamrol, Zofia Zymonik, Piotr Grudowski 
Logistyka w przedsiębiorstwie 
Tadeusz Sęk, Władysław Zielecki, Iwona Pisz 
Procesy produkcyjne 
Józef Gawlik, Antoni Świć, Jarosław Plichta 
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 
Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski 
Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 
Cezary Orłowski, Jerzy Lipski, Andrzej Loska 
Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska 
Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk 
Marketing dla inynierów 
Agnieszka Baruk, Katarzyna Hys, Adam Dzidowski 
Ekologia 
Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz 
Zarządzanie środowiskowe 
Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz Andrzej Misiołek 
Nauka o materiałach 
Danuta Kotnarowska,  Andrzej Wasiak, Leszek Wojnar 
Metrologia 
Krzysztof  Śmiechowski, Sławomir Zator, Paweł Majda 
 
Podręczniki dla II stopnia studiów 
 
Zarządzanie strategiczne dla inżynierów 
Grażyna Gierszewska, Barbara Olszewska, Jan Skonieczny 
Organizacja systemów produkcyjnych 
Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta 
Zintegrowane systemy zarządzania 
Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko 
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie 
Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla 
Zarządzanie projektem 
Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski 
Zarządzanie innowacjami 
Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała 
Systemy wspomagania decyzji 
Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik 
Zarządzanie wiedzą 
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Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan 

 
Załącznik 6. 
Czasopismo naukowe Komitetu Inżynierii Produkcji PAN  
oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją 
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multidisciplinary journal covering a broad spectrum of topics in production engineering and 
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Załącznik 7. 
Lista wybranych czasopism, w których znajdują się artykuły związane z inżynierią 
produkcji 
1. ASME Journal of Manufacturing Science and Engineering  

S. Gagnon 

Universite du Quebec en Outaouais 

Gatineau, Canada 

M. Gregor 

University of Zlina 

Zilina, Slovakia 

J. Gawlik 

Tadeusz Kosciuszko Cracow University of 

Technology 

Cracow, Poland 

H.-M. Hanisch 

Martin Luther University of Halle-Wittenberg 

Halle, Germany 

W. Karwowski 

University of Central Florida 

Orlando, USA 

R. Knosala 

Opole University of Technology 

Opole, Poland 

 

 

T. Koch 

Wroclaw University of Technology 

Wrocław, Poland 

B. Lin 

The Louisiana State University 

Shreveport USA 

J. Matuszek 

University of Bielsko-Biala 

Bielsko-Biala, Poland 

Y. Merkuryev 

Technical University 

Riga, Latvia 

T. Sawik 

AGH University of Science and Technology 

Cracow, Poland 

J. Senkara 

Warsaw University of Technology 

Warsaw, Poland 

J. Sęp 

Rzeszów University of Technology 

Rzeszów, Poland 

 

M. Skibniewski 

University of Maryland 

College Park, USA 

 

A. W. Skorek 

Universite du Quebec a Trois-Rivieres 

Trois-Rivieres, Canada 

A. V. Smirnov 

Institute for Informatics and Automation 

of the Russian Academy of Sciences 

St. Petersburg, Russia 

E. K. Zavadskas 

Vilnius Gediminas Technical University 

Vilnius, Lithuania 

H. Zhang 

The University of Toledo 

Toledo, USA 

S. Yen-Liang Yin 

National Taiwan University, Taiwan Beijing 

University 

Beijing, China 
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