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Monografia została wydana przez wydawnictwo Difin w Warszawie w 2016 r., liczy 
176 stron, a jej treść zawiera wprowadzenie, 10 rozdziałów i podsumowanie, a także 
wykaz 116 pozycji bibliograficznych, 73 rysunków oraz 17 tabel.

Tematyka pracy mieści się w obszarze dwóch dyscyplin naukowych: nauki  
o zarządzaniu oraz inżynieria produkcji i ma silny związek ze współczesnymi zagad-
nieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące studium związane z pro-
blematyką gospodarki magazynowej. Autorka przedstawia w opracowaniu aspekty 
teoretyczne i praktyczne związane z magazynem i magazynowaniem.

Monografia jest przeznaczona dla studentów, słuchaczy studiów podyplomo-
wych oraz praktyków, którzy zajmują się procesami magazynowania, ze szczegól-
nym uwzględnieniem technologii informatycznych. Ze względu jednak na dużą uni-
wersalność rozważań książka może być skierowana do stosunkowo szerokiego 
grona odbiorców.

Praca rozpoczyna się wprowadzeniem, w którym autorka w sposób syntetyczny 
przedstawia ogólne informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów pracy.

Rozdziały 1-10 przedstawiają zbiór zagadnień teoretycznych oraz praktycznych 
obejmujących tematykę gospodarki magazynowej i pojęć bezpośrednio z nią zwią-
zanych.

W pierwszych pięciu rozdziałach scharakteryzowano m.in. infrastrukturę tech-
niczną magazynu, fazy procesu magazynowania, organizację przestrzeni magazyno-
wej, sposoby rozmieszczenia składowanych asortymentów. W kolejnych rozdzia-
łach opisano zagadnienia związane z automatyczną identyfikacją czy systemami 
informatycznymi, które usprawniają procesy związane z gospodarką magazynową.

Rozdział 9, zatytułowany ,,Bezpieczeństwo pracy w procesach magazynowych”, 
opracowano głównie na podstawie przepisów prawa i zwrócono w nim uwagę szcze-
gólnie na problemy BHP.

W monografii nawiązano także do zagadnień pokrewnych, takich jak lokalizacja 
magazynu w sieci dostaw czy jego współzależność z transportem. W ostatnim roz-
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dziale opisano magazyn przyszłości, wskazując na pewne cechy, którymi powinien 
się on charakteryzować. Ponadto część rozdziałów wzbogacono o ciekawe przykła-
dy praktyczne – studia przypadków – odnoszące się do usprawnień w obszarze ma-
gazynu.

Mocną stroną książki jest bogata kwerenda bibliograficzna, która została staran-
nie dobrana i zestawiona.

Monografia stanowi wartościowe i bardzo użyteczne studium problematyki ma-
gazynowania. Ma charakter uniwersalny i może być z powodzeniem wykorzystywa-
na przez badaczy i praktyków różnych specjalności związanych z logistyką.




