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Książka obejmuje swoim zakresem fragment wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej 

efektywnego zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi poprzez zestaw wskaźników 

odnoszących się do kosztów, jakości, dostaw, bezpieczeostwa i morale zespołów produkcyjnych 

przedsiębiorstw gospodarczych. Autorzy przedstawili metody oraz narzędzia kontroli i sterowania 

procesami produkcji. Oprócz podstawowych informacji dotyczących struktur i harmonogramów 

produkcji autorzy zamieścili szczegółowe dane empiryczne ponad 60 badanych przedsiębiorstw. Dane 

te posłużyły do wytypowania wskaźników priorytetowych, które mają kluczowy wpływ na sprawne, 

skuteczne i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi.  

 

Książka jest adresowana zarówno do pracowników naukowych, jak i menadżerów średniego i 

wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzania produkcją. 
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prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik: 

 

Publikacja stanowi analityczne studium identyfikacji i charakterystyki problemów związanych 

z zarządzaniem każdego systemu wytwórczego. Należy pamiętać, że firma to system 

połączonych ze sobą procesów, które od siebie zależą. Każdy, kto kieruje działaniami 

przedsiębiorstwa, powinien znać złożoność procesów i ich zależności między sobą, aby móc 

efektywnie oceniać ich skuteczność. (...) monografia w odniesieniu do przedstawionych treści 

charakteryzuje się dużą oryginalnością podejmowanych kwestii. Należy przy tym podkreślić, 

że jest jednym z nielicznych i tak obszernych opracowań, opartych o przeprowadzone 

badania, podejmujących rozpatrywaną problematykę. 
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