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Mitkow Szymon, Leszczyńska Anna [223–237]
Opakowania a bezpieczeństwo ekologiczne w łańcuchach
dostaw
Nonas Beata, Staniewska Ewa [238–246]
Jakość dostaw w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa hutniczego w łańcuchu dostaw
Stajniak Maciej [247–254]
Tendencje rozwoju logistyki w świetle przemian gospodarki globalnej
Szymonik Andrzej [255–267]
Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w łańcuchu
dostaw
Ślaski Paweł [268–280]
Zastosowanie metody pięciu sił do analizy sektora działalności firmy dystrybucyjnej
Tubielewicz Andrzej, Tubielewicz Katarzyna
[281–288]
Projektowanie modelu doskonalenia łańcucha logistycznego
Tubielewicz Katarzyna, Tubielewicz Andrzej
[289–296]
Nowe horyzonty zarządzania logistycznego
Wengel Monika, Miłaszewicz Barbara,
Szymański Kacper [297–307]
Gospodarka odpadami na przykładzie przedsiębiorstwa
produkcyjnego

Wengel Monika, Miłaszewicz Barbara,
Tymkiewicz Kamil [308–319]
Internet jako kanał dystrybucji w motoryzacji
Wojakowski Paweł, Warżołek Dorota [320–331]
Wdrożenie 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym
z branży motoryzacyjnej
Wojciechowski Andrzej, Wojciechowska Natalia
[332–342]
Prognozowanie w logistyce — praktyczne zastosowanie
modeli Holta i Wintersa w międzynarodowej sieci handlowej
Wojcieszak Andrzej [343–356]
Transport pasażerski w Mołdawii w latach 2004–2014.
Uwarunkowania i wyniki działalności pasażerskiego
transportu kolejowego
Wojtynek Lilianna, Kulińska Ewa,
Budzik Ryszard, Korczak Anna [357–372]
Przedsiębiorstwa transportowe na rynku usług
Zieliński Grzegorz, Starosta Anna [373–382]
Działania reakcyjne wobec sytuacji kryzysowych
w logistyce przepływu pacjenta w podmiotach leczniczych

LOGISTYKA MORSKA (płyta CD)
Ariefjew Igor [1–10]
Metoda modelowania węzła transportowego bez struktury
wewnętrznej
Bielawski Krzysztof, Banacki Andrzej,
Szagała Dariusz, Krupa Arkadiusz,
Chmieliński Mirosław [11–31]
Identyfikacja obszarów działań logistycznych w firmie
AREX w aspekcie ponad 10-letniego wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Bursztyński Andrzej [32–45]
Koncepcja modelu potencjału systemu zabezpieczenia logistycznego sił okrętowych
Cywiński Artur [46–56]
Analiza zabezpieczenia logistycznego morskich i lotniczych
terminali pasażerskich w aspekcie zagrożenia IED
Dąbrowski Tomasz [57–71]
Znaczenie i potencjał firmy spedycyjnej w świadczeniu
usług transportu intermodalnego
Drewek Wojciech [72–93]
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w magazynowaniu ładunków niebezpiecznych w portach morskich
Drewek Wojciech [94–118]
Wybrane aspekty transportu ładunków niebezpiecznych
drogą morską
Ficoń Krzysztof, Krasnodębski Grzegorz [119–131]
Wpływ funduszy pomocowych Unii Europejskiej na rozwój
polskich portów morskich w dekadzie 2004–2014
Ficoń Krzysztof [132–145]
Strategiczna rola transportu morskiego w wojnie falklandzkiej. Aspekty operacyjno-logistyczne
Grala Dariusz [146–159]
Dylematy logistyki wielonarodowej w operacjach militarnych
Grzelakowski Andrzej [160–179]
Infrastruktura liniowa międzynarodowego transportu morskiego jako składnik globalnej infrastruktury logistycznej
Grzelakowski Andrzej [180–200]
Model zarządzania portami morskimi i infrastrukturą portową w Polsce. Aspekty ekonomiczne i prawne
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Grzybowski Marek [201–220]
Projekty morsko-lądowych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego. Wybrane studia przypadków
Haberek Roman, Stępniak Sławomir,
Głogowski Tomasz, Chmieliński Mirosław
[221–231]
Aspekty logistyczne architektury trenażera walki w pomieszczeniach CQC
Jakubowski Konrad, Chmieliński Mirosław
[232–241]
Rola, miejsce i zadania identyfikujące potrzeby logistyczne
w przedsiębiorstwie KTJ KOLOR
Jałowiec Tomasz [242–252]
Potencjał zewnętrzny jako źródło innowacji w zabezpieczeniu logistycznym wojsk
Januszkiewicz Maciej [253–269]
Zadania policji w logistycznym systemie zabezpieczania
materiałów niebezpiecznych transportowanych do portów morskich
Jarysz-Kamińska Eliza [270–281]
Implementacja systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw na rynku krajowym
Jurczak Wojciech [282–297]
Funkcjonowanie morskiej infrastruktury technicznej
w aspekcie oddziaływania korozji
Karwacka Katarzyna, Kowalska Martyna,
Domański Paweł [298–309]
Wybrane elementy zasobów logistycznych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych
Karwacka Katarzyna, Żukowska Alicja [310–321]
Ewakuacja — podstawy prawne i funkcjonowanie na przykładzie województwa pomorskiego
Klas Mirosława, Marta Rompa [322–334]
Transport morski skonteneryzowany na Morzu Bałtyckim
w 2015 roku
Krampichowski Adam [335–350]
Bezpieczeństwo i logistyka w morskich portach jachtowych
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Krasnodębski Grzegorz, Teska Jarosław,
Pączek Bartłomiej [351–356]
Wykorzystanie zasobów miejscowych na rzecz akcji i operacji policyjnych
Kupiński Jerzy [357–370]
Zarządzania ryzykiem zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej
Lassmann Paweł [371–389]
Problem pustych kontenerów morskich w kontekście logistyki morskiej
Lassmann Paweł [390–406]
Składane kontenery
Łozowicka Dorota, Kaup Magdalena [407–420]
Algorytm określania założeń projektowych i głównych parametrów śródlądowych platform mieszkalnych
Markowski Mateusz, Kłobus Łukasz [421–430]
Transport morski a piractwo i terroryzm problemem gospodarki morskiej
Meyer Piotr, Szeleziński Adam, Muc Adam,
Murawski Lech [431–449]
Metody badania szczelności rurociągów ciepłowniczych
i ich znaczenie w logistyce przedsiębiorstw ciepłowniczych
Michalak Jarosław [450–468]
Przygotowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przypadku kontaktu użytkowników morza z amunicją chemiczną zatopioną w Morzu Bałtyckim
Miśnik Beata [469–481]
Baza logistyczna w Tarsus jako główny element zaopatrywania sił rosyjskich działających w rejonie Morza Śródziemnego i Syrii
Miśnik Beata [482–492]
Możliwości wykorzystania lodołamaczy w transporcie morskim
Miśnik Beata [493–503]
Północna droga morska jako potencjalna alternatywa dla
południowych tras morskich
Mitkow Szymon, Dębicka Ewa, Leszczyńska Anna
[504–520]
Problemy funkcjonowania firmy spedycyjnej w łańcuchu
dostaw
Montwiłł Andrzej [521–535]
Analiza TOWS jako narzędzie określenia pozycji konkurencyjnej kompleksu portowego Szczecin–Świnoujście
w systemach transportu zintegrowanego w Europie
Środkowej
Morawski Marian [536–548]
Perspektywy udrożnienia śródlądowych dróg wodnych RP
w latach 2016–2030
Mrozowska Alicja [549–565]
Bezpieczeństwo transportu ładunków drogą morską
Pac Bohdan [566–590]
Ocena parametryczna interoperacyjności logistycznej terminali specjalistycznych i uniwersalnych kluczowych portów morskich polskiego wybrzeża
Pałucha Krzysztof, Chmieliński Mirosław [591–602]
Identyfikacja działań w obszarze bezpieczeństwa transportu ładunków wymagających specjalnych warunków
w aspekcie logistyki spedycji portowo-morskiej

Pasek Dominika, Woch Agnieszka [603–617]
Logistyczne zabezpieczenie morskich akcji ratowniczych
podejmowanych przez SAR
Pawlak Cezary [618–625]
Wpływ działań hybrydowych na zabezpieczenie logistyczne
Pawlisiak Mieczysław [626–642]
Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych
Pawlisiak Mieczysław [643–657]
Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych
Praczyk Tomasz [658–683]
Zastosowanie technik i narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji do problemów logistycznych
Rysz J. Stanisław [684–699]
Udział sprzętowej gotowości Sił Zbrojnych RP w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa
Sokołowski Wojciech [700–713]
Wykorzystanie systemu klasy ERP w kształceniu kadr logistyki
Szubrycht Tomasz [714–730]
Historyczne aspekty zabezpieczenia logistycznego działań
sił morskich
Szymak Piotr, Januszko Rafał [731–741]
Zastosowanie ogniw paliwowych PEM do zasilania elektrycznego bezzałogowego pojazdu nawodnego
Trawińska Małgorzata, Miler Ryszard [742–763]
Wybrane aspekty bezpieczeństwa transportu morskiego
w rejonie rogu Afryki
Truchan Radosław [764–776]
Sprawność przewozów towarowych w kontekście bezpieczeństwa granicy państwa
Tyślewicz Radosław [777–785]
Krótkodystansowy transport morski w Polsce — ocena implementacji programu Marco Polo II na przykładzie eksperymentu
Usewicz Teresa [786–816]
Logistyczne aspekty systemu międzynarodowej pomocy
humanitarnej
Usewicz Teresa [817–831]
Logistyka w działalności wybranych podmiotów niosących
pomoc humanitarną
Wardin Katarzyna [832–846]
Morskie szlaki logistyczne Azji południowo-wschodniej
a zagrożenie piractwem morskim
Wielgosz Mirosław [847–858]
Profil bezpieczeństwa nawigatora jako kryterium selekcji
i doboru osób odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie żeglugi
Zarychta Stanisław, Rębiś Dariusz [859–875]
Wsparcie logistyczne sił morskich wydzielonych do komponentu morskiego
Zieliński Mariusz [876–899]
Gremia zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w Europie
Zięcina Marcin [900–930]
Diagnostyka okrętowych olejów silnikowych
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