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Analiza rozbieżności obszarów poszukiwań, w zależności od warunków hydrometeorologicznych, w aspekcie przeciwdziałania
nielegalnej imigracji
Andrzej Bursztyński [34–44]
Organizacja żywienia załóg jednostek pływających jako element
logistycznego podsystemu materiałowego
Andrzej Bursztyński [45–56]
Paliwo jako krytyczny zasób materiałowy na okręcie
Mirosław Chmieliński, Konrad Jakubowski [57–73]
Zjawisko korozji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wybrane
elementy logistycznego procesu ochrony przed korozją
Mirosław Chmieliński, Krzysztof Bielawski,
Andrzej Banacki [74–89]
Logistyczne aspekty produkcji zestawów treningowych dla sił
zbrojnych RP realizowanych przez AREX
Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński [90–98]
Badania endoskopowe luf armat czarnoprochowych jako element
bezpieczeństwa eksploatacji w ich procesie logistycznym
Mirosław Chmieliński, Krzysztof Pałucha [99–117]
Logistyka działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa transportu sprzętu wojskowego i materiałów wybuchowych realizowana przez specjalistyczny cywilny podmiot gospodarczy
Mirosław Chmieliński, Roman Haberek,
Olaf Kasprzycki [118–131]
Modernizacja i rozbudowa symulatorów morskich strzelań artyleryjskich i rakietowych poprzez multimedialny system identyfikacji obiektów powietrznych, morskich i naziemnych (brzegowych)
Adam Cichocki [132–141]
Zagrożenie bezpieczeństwa transportu morskiego i infrastruktury
portowej przez niewybuchy broni podwodnej
Tadeusz Compa, Radosław Żmigrodzki [142–153]
Zimowe utrzymanie lotnisk
Artur Cywiński [154–160]
Logistyczne aspekty zabezpieczenia jednostek pływających przed
improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi
Artur Cywiński [161–168]
Jakość badań endoskopowych a problemy logistycznego zabezpieczenia bezpiecznej eksploatacji luf
Krzysztof Czaplewski, Piotr Zwolan [169–183]
Projektowanie infrastruktury portowej na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej w środowisku symulatora nawigacyjno-manewrowego
Wojciech Drewek [184–194]
Transport odpadów niebezpiecznych
Daniel Drozdowski [195–206]
Elektronicznie wspomagane funkcjonowanie łańcucha dostaw
Eleni Daniiloudi-Zielińska, Małgorzta Gąsior,
Dawid Zieliński [207–222]
Morski transport kontenerowy w regionie Morza Bałtyckiego —
rozwój i wynikające z niego konsekwencje
Krzysztof Ficoń [223–232]
Metadefinicja zarządzania logistycznego
Krzysztof Ficoń, Grzegorz Krasnodębski [233–241]
Algorytm obsługi statku w porcie morskim na kierunku
eksport/import
Krzysztof Ficoń, Grzegorz Krasnodębski [242–252]
Założenia konceptualne budowy wojskowego systemu logistycznego
Grzegorz Gesella [253–267]
Analiza remontu układu tłokowo-korbowego z całkowitą zamiennością części na przykładzie silnika Sulzer typu S20

Artur Grządziel, Andrzej Felski [268–279]
Szerokość pasa pomiarowego echosondy wielowiązkowej w kontekście bezpieczeństwa transportu morskiego
Andrzej Grzelakowski [280–289]
Rozwój korytarzy transportowych TEN-T i ich wpływ na rynek
przewozów intermodalnych w Polsce
Jerzy Herdzik [290–297]
Zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi wskutek awarii systemów napędowych holowników w żegludze portowo-redowej
Jerzy Herdzik [298–305]
Bezpieczeństwo żeglugi w kontekście doboru i konfiguracji układu
napędowego holownika portowo-redowego
Ewa Iwanina-Szopińska, Szymon Mitkow [306–325]
Analiza funkcjonowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych jako elementów sieci logistycznej
Maciej Januszkiewicz [326–333]
Logistyczny system zaopatrywania policji wyznacznikiem bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych województwa pomorskiego
Krzysztof Jaskólski [334–349]
Bezpieczeństwo morskie w aspekcie dostępności transmisji danych
binarnych pochodzących z odbiorników AIS klasy B, na podstawie pomiarów statycznych przeprowadzonych w rejonie obszaru
odpowiedzialności VTS Zatoka Gdańska
Joanna Kasińska [350–360]
Analiza i ocena stanu i zmian w morskiej flocie transportowej w latach 2004–2014
Ryszard Kłos [361–377]
Wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych
Ryszard Kłos [378–400]
Założenia teoretyczne do szacowania kosztów życia platformy nawodnej
Michał Konopka [401–413]
Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz
obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności
Adam Krampichowski [414–423]
Optymalizacja trasy nawigacyjnej w rejonie Bałtyku południowego
Daniel Kucharek [424–431]
Analiza obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie procedur sanitarnych w transporcie lotniczym
Beata Kużdowicz, Andrzej Milewski [432–445]
Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w łańcuchu
logistycznym w kontekście doboru opakowania do transportu
Józef Lisowski [446–454]
Metody optymalizacji w bezpiecznym transporcie morskim
Józef Lisowski [455–462]
Metody teorii gier w bezpiecznym transporcie morskim
Józef Lisowski [463–471]
Symulacja programów komputerowego wspomagania bezpieczeństwa transportu morskiego
Karol Listewnik [472–479]
System logistyczny pozyskiwania podwodnych sygnatur okrętu jako element bezpieczeństwa transportu
Dorota Łozowicka, Magdalena Kaup [480–494]
Analiza przyczynowo-skutkowa wypadków statków towarowych na
Morzu Bałtyckim
Dorota Łozowicka, Magdalena Kaup [495–506]
Wybrane problemy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej
Julia Mazur, Paweł Faliszewski [507–520]
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego — logistyka
w ochronie lasów przed pożarami
Jarosław Michalak [521–530]
Koncepcja zabezpieczenia logistycznego pilotażowego projektu
poszukiwania, oceny stanu technicznego i możliwości wydobycia amunicji chemicznej zatopionej w Zatoce Gdańskiej
Rafał Miętkiewicz, Ewa Iwanina-Szopińska [531–543]
Transport gazu i jego obsługa w terminalu regazyfikacyjnym Świnoujście
Stanisław Milewski, Sławomir Łuszczak [544–554]
Modułowy system ochrony statków i portów morskich
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Mirosława Klas [555–562]
Instrumenty wspierające politykę Unii Europejskiej mającą na celu
stworzenie europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier
Mirosława Klas [563–569]
Monitoring wizyjny w obiektach magazynowych
Beata Miśnik [570–576]
Transport surowców energetycznych w rejonie Morza Śródziemnego
Beata Miśnik [577–585]
Wpływ nowych technologii na rozwój usług logistycznych
Beata Miśnik [586–593]
Organizacja transportu i dostaw LNG do gazoportu Świnoujście
Szymon Mitkow, Ewa Dębicka, Anna Leszczyńska [594–605]
Wykorzystanie wybranych metod analizy wielokryterialnej w procesie wyboru operatora logistycznego
Andrzej Montwiłł [606–616]
Port morski jako centrum logistyczne — strategiczna szansa rozwoju dla lokalnych i regionalnych portów morskich
Marian Morawski [617–634]
Próba określenia uwarunkowań rewitalizacji portu przeładunkowego w Tczewie jako logistycznego elementu projektu pt.: „Autostrada wodna na dolnej Wiśle”
Alicja Mrozowska [635–648]
Rola i znaczenie czynnika ludzkiego w transporcie morskim
Arkadiusz Narloch [649–661]
Dokładność wyznaczania pozycji z pomiarów nadliczbowych do
brzegowych stacji radarowych w aspekcie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych w strefach VTS
Arkadiusz Narloch, Krzysztof Naus [662–670]
Optymalna konfiguracja struktury dwuznakowej w żegludze przybrzeżnej jednostek transportowych
Marcin Nita, Radosław Warchoł [671–680]
Badania diagnostyczne morskich środków bojowych — element
bezpieczeństwa ich eksploatacji w procesie logistycznym
Bohdan Pac, Ryszard Miler [681–700]
Ocena parametryczna konkurencyjności wybranych portów morskich na Bałtyku południowym
Mieczysław Pawlisiak [701–718]
Holistyczne postrzeganie sieci logistycznej jako składowej bezpieczeństwa logistycznego jednostek i instytucji wojskowych w czasie pokoju
Roman Polak, Monika Szyłkowska [719–729]
Cyfrowe wyzwania logistyki
Piotr Prasuła, Piotr Kasprzak [730–738]
Klasyfikacja oraz transport środków bojowych zgodnie z umową
europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR)

Wojciech Sokołowski, Marcin Zięcina [739–748]
Analiza możliwości usprawnienia przeładunku kontenerów zbiornikowych w morskim terminalu kontenerowym
Wojciech Sokołowski, Marcin Zięcina [749–760]
Wykorzystanie analizy SWOT w ocenie efektywności logistycznych łańcuchów dostaw
Adam Szeleziński [761–772]
Systemy logistyczne zasilania awaryjnego w energię elektryczną
i ich znaczenie dla nowoczesnych instytucji
Agnieszka Szmelter [773–784]
Zrównoważony rozwój jako czynnik kształtujący strategie logistyczne w globalnych łańcuchach dostaw
Sławomir Świerczyński, Krzysztof Czaplewski [785–793]
Wpływ geoprzestrzennego położenia stacji radarowych na bezpieczeństwo transportu
Teresa Usewicz, Mariusz Walczak, Stanisław Zarychta
[794–802]
Zabezpieczenie logistyczne operacji Unii Europejskiej w oparciu
o istniejące mechanizmy finansowe: ogólne uwarunkowania
prawne i organizacyjne przyjętych rozwiązań (cz. I)
Teresa Usewicz, Mariusz Walczak, Stanisław Zarychta
[803–813]
Zabezpieczenie logistyczne operacji Unii Europejskiej w oparciu
o istniejące mechanizmy finansowe: mechanizm ATHENA
i możliwe kierunki zmian (cz. II)
Radosław Warchoł, Marcin Nita [814–823]
Badania
diagnostyczne
morskich
środków
bojowych
— element bezpieczeństwa ich eksploatacji w procesie
logistycznym
Katarzyna Wardin [824–832]
Wpływ nowego Kanału Sueskiego na rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo regionu
Mariusz Wąż [833–841]
Automatyzacja nawigacji morskich platform transportowych
Sylwia Wojciechowska-Filipek [842–850]
Bezpieczeństwo towarowego łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym
Henryk Wojtaszek [851–861]
Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego
Jacek Zboina [862–879]
Logistyka w ochronie przeciwpożarowej na przykładzie badań w zakresie możliwości projektowania systemu ratowniczego
Mariusz Zieliński [880–890]
Ryzyko związane z żeglugą „olbrzymów”

PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO
I UNIĄ EUROPEjSKĄ (płyta CD)
Aleksandra Bębnowicz, Bartosz Bertrandt,
Adam Nowosad [1–7]
Wymagania jakościowe mające zastosowanie w procesie
projektowania racji żywnościowych
Jan Bobrowicz, Piotr Maciejak [8–24]
Narzędzia służące zapewnieniu wspólnego podejścia przez
jednostki notyfikowane zgodnie z wymaganiami CPR do
oceny wyrobów budowlanych
Mirosław Dereń [25–33]
Wybrane problemy zarządzania jakością w obszarze działalności leczniczej
Dorota Dudkiewicz-Fierek [34–48]
Identyfikowalność a bezpieczeństwo wyrobów
Krzysztof Dymarkowski, Włodzimierz Kosiński
[49–60]
Wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania konfiguracją
w świetle wymagań AQAP 2210

40
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Agnieszka Fleszar, Karolina Koropacka,
Anna Kukulska-Grabowska, Anna Panek [61–72]
Aktualne zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do
obrotu na rynek krajowy i europejski
Piotr Garbarczyk, Dariusz Wiśniewski [73–84]
Porównanie wymagań norm odniesienia mających zastosowanie w jednostkach certyfikujących i inspekcyjnych
w zakresie danych do przeglądu zarządzania
Jakub Guzy [85–98]
Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania jakością w podmiotach leczniczych — wybrane obszary
Tomasz Jałowiec [99–111]
Monitorowanie jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Joanna Jasińska [112–120]
Metoda bow-tie w zastosowaniu do oceny ryzyka
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Jan Kaźmierczyk [121–131]
Audyty w firmie — konieczność czy narzędzie doskonalenia
Dorota Krupnik, Andrzej Świderski,
Paweł Dybcio [132–145]
Prawne uwarunkowania ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania pojazdów pożarniczych
Agnieszka Misztal [146–159]
Determinanty wdrażania systemów zarządzania jakością
w przemyśle motoryzacyjnym
Andrzej Obmiński [160–179]
Wpływ stanu technicznego materiałów zawierających
azbest, wbudowanych wewnątrz obiektu, na poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami azbestu
Janusz Płaczek, Paweł Górski, Mirosław Zielony
[180–200]
Możliwości wykorzystania towarowego tramwaju w logistyce miejskiej (na przykładzie m.st. Warszawy)
Witold Pokora [201–211]
Problematyka jakości w procesach pozyskiwania wyrobów
obronnych
Witold Pokora, Marek Gręzicki [212–227]
Rola zarządzania konfiguracją w zapewnieniu bezpieczeństwa sprzętu wojskowego
Bogusław Rogowski, Andrzej Świderski
[228–246]
Europejska działalność normalizacyjna na rzecz rozwoju
innowacji i konkurencyjności

Bogusław Rogowski, Andrzej Świderski,
Wiesław Barnat [247–264]
Normatywne uwarunkowania ergonomii i bezpieczeństwa
użytkowania pojazdów pożarniczych
Cezary Skrodzki, Piotr Waślicki, Jacek Żak
[265–276]
Zapewnienie jakości wyrobów obronnych realizowane
w ramach działalności rejonowych przedstawicielstw
wojskowych w ujęciu procesowym
Elżbieta Stepnowska, Marek Gręzicki [277–291]
Problematyka bezpieczeństwa dostaw w projektach rozwoju zdolności obronnych EDA
Andrzej Świderski [292–303]
Inżynieria jakości — teoria i praktyka
Andrzej Świderski, Piotr Kawa [304–315]
Wybrane narzędzia statystyczne w zastosowaniu do oceny
jakości wyrobów
Andrzej Świderski, Dorota Krupnik,
Bogusław Rogowski [316–331]
Eksploatacyjne kryteria oceny pojazdów pożarniczych w cyklu życia
Dariusz Wiśniewski, Piotr Garbarczyk [332–341]
Zarządzanie bezstronnością w jednostkach certyfikujących

PRODUKCJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE. INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA (płyta CD)
Bajor Teresa, Krakowiak Marlena [1–10]
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu
kryzysowym
Brzeziński Marian, Kijek Magdalena,
Zelkowski Jarosław [11–26]
Ocena systemów logistycznych z wykorzystaniem logiki
rozmytej
Brzeziński Marian, Zdunek Paulina [27–37]
Modelowanie procesów transportowych w przedsiębiorstwach przewozowych branży FMCG
Budzik Anna, Budzik Ryszard [38–45]
Wybrane prawne i techniczne aspekty przewozu materiałów niebezpiecznych
Dąbek Małgorzata [46–54]
Mierniki statystyczne w LSEIP — logistycznym systemie
elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni
Fajczak-Kowalska Anita [55–64]
Econometric analysis regarding the volume of transport of
goods by rail in years 1995–2014 within the timeframe
until 2030
Fajczak-Kowalska Anita, Ziemiński Piotr,
Rudowska Paulina [65–78]
Wpływ liberalizacji rynku lotniczego na rozwój rynku przewozów lotniczych w Polsce oraz możliwość regresu związana z Brexitem
Gola Łukasz, Wierzbicki Tomasz [79–89]
Projektowanie procesu technologicznego montażu
z wykorzystaniem komputerowego programu Creo 2.0
Górska Monika, Gruszka Barbara [90–101]
Efekty eliminacji wybranych typów marnotrawstwa
w procesach logistycznych przedsiębiorstw branży metalowej
Górska Monika, Kokoszczyk Kamila [102–114]
Optymalizacja gospodarki magazynowej z wykorzystaniem
koncepcji Lean

11

Kadłubek Marta, Baskiewicz Nicoletta [115–125]
Zakres i poziom wybranych obszarów logistycznej
obsługi klienta w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi
Knosala Ryszard, Rostek Michaela [126–134]
Produktywność procesów logistycznych na przykładzie
przedsiębiorstwa produkcyjnego
Korczak Anna, Baron Karolina [135–144]
Czynniki ryzyka w transporcie zewnętrznym w wybranym
przedsiębiorstwie
Korczak Anna, Kulińska Ewa [145–156]
Analiza realizacji transportu ponadnormatywnego
— studium przypadku
Krenich Stanisław [157–167]
Walidacja i symulacja oprogramowania sterującego
z wykorzystaniem wirtualnych systemów wytwarzania
Kulińska Ewa [168–180]
Estimating costs of risk factors within structures
of the logistics chain in metallurgical industry
Masłowski Dariusz, Miłaszewicz Barbara [181–191]
Problematyka układu komunikacyjnego w kontekście logistyki miejskiej. Case study na podstawie Wyspy Bolko
w Opolu
Michlowicz Edward, Smolińska Katarzyna,
Zwolińska Bożena [192–202]
Inżynieria logistyki w systemach produkcyjnych
Miłaszewicz Barbara, Wengel Monika,
Zelek Natalia [203–213]
Planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie —
studium przypadku
Miłaszewicz Barbara, Wengel Monika,
Zelek Natalia [214–222]
Racjonalizacja kosztów realizacji potrzeb materiałowych
w przedsiębiorstwie produkcyjnym — studium przypadku
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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
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