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The life cycle of the supply chain — the essence and method of measurement

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014

9

Gładysz Bartłomiej, Santarek Krzysztof
Ocena potencjału technologii RFID w logistyce przedsiębiorstw produkcyjnych w oparciu
o rozmytą metodę TOPSIS i SCOR
Fuzzy TOPSIS/SCOR-based approach in assessment of RFID technology (ART) for logistics
of manufacturing companies

6 CD

39

Golińska Paulina, Kuebler Frank
Ocena porównawcza przedsiębiorstw zajmujących się wtórnym wytwarzaniem
— ocena z perspektywy kryteriów zrównoważonego rozwoju
The assessment of the process maturity in the aspects of remanufacturing
on the example of the remanufacturing companies

6 CD

88

Hadaś Łukasz, Pawlewski Paweł, Werner-Lewandowska Karolina, Cyplik Piotr
Metodyka analizy asortymentu w przedsiębiorstwach o szerokim asortymencie produkcji
i wielowariantowej strategii obsługi klienta
Methodology of assortment analysis in companies with a wide range of products
and multivariate strategy for customer service

6 CD

59

6 CD

65

6 CD

28

6 CD

71

6 CD

3

6 CD

46

6 CD

18

6 CD

23

Hadaś Łukasz, Cyplik Piotr, Adamczak Michał
Metodyka pomiaru poziomu integracji w łańcuchach logistycznych typu forward i backward
Measuring system the level of integration in the modeling of a forward and backward
supply chains
Hoffa Patrycja
Modele organizacji zadań transportowych uwzględniające zakłócenia i ich wpływ
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o wysokim stopniu kastomizacji
The category of risk management in a company with high level of customization
Wróbel Grzegorz
Aspekty ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w projektowaniu symulacyjnym
obszaru produkcji dla małej firmy
Environmental protection and work safety aspects in the simulation project
of the production area for small company
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Wyrwicka Magdalena K., Zasada Barbara
Zastosowania koncepcji lean celem poprawy efektywności przedsiębiorstw produkcyjnych
Using a lean concept for effectiveness improvement in production companies

6 CD

78

Zając Paweł
Model energochłonności pracy wózka widłowego w cyklu przemieszczania pionowego
Model energy intensity of forklift truck work cycle for vertical movement

6 CD

52

Antonowicz Mirosław
Rola klastra „Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Transportu i Infrastruktury”
w rozwoju transportu polskiego — wyzwania zarządcze i marketingowe
7 CD
Role of the clustter — "the interdisciplinary partnership for innovative of transport
andinfrastructure" on polish transport — marketing and management challenge

3

EURO-TRANS. Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia
członkostwa w Unii Europejskiej (na płycie CD)
EURO-TRANS. Transport infrastructure for regional development. From the perspective
of 10 years membership in the European Union

Cichosz Marzenna
Warszawski rower publiczny "Veturilo" — innowacyjne i elastyczne rozwiązanie
w transporcie miejskim
Warsaw Public bike "Veturilo" — innovative and flexible solution for urban transport

7 CD

14

Frankowska Marzena
Cluster-Sourcing — koncepcja zwiększenia efektywności przedsiębiorstw klastrowych
The concept of CLUSTER-SOURCING— enhancing cluster enterprises efficiency

7CD

27

Grzelakowski Andrzej
Strategie morskich globalnych operatorów kontenerowych w warunkach światowego
kryzysu ekonomicznego
Global shipping container operators' strategies under conditions of world economic
crisis

7 CD

38

Kamiński Filip
Rola centrum konsolidacyjnego w łańcuchu dostaw
The Role of Consolidation Center in Supply Chain

7 CD

54

Kowalik Izabela
Cechy kierownictwa przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych — czynnik sukcesu
na rynkach zagranicznych? Wyniki badań empirycznych
Characteristics of the born global companies' managers — a success factor
on the foreign markets? Empirical study results

7CD

66

Nowicka Katarzyna
Cloud computing wobec wyzwań kryzysów i internacjonalizacji
Cloud computing the applicability tothe newbusiness model

7 CD

80
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11

Ocicka Barbara
Rozwój dostawców w międzynarodowych łańcuchach dostaw
Supplier development in international supply chains

7 CD

Pluta-Zaremba Aneta
Rozwój działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw w obliczu zmian
w globalnych łańcuchach dostaw
Intensification of Polish enterprises' international activities induced by changes
in global supply chains

7 CD 105

Szymura-Tyc Maja
Umiędzynarodowienie i innowacyjność przedsiębiorstw a ich usieciowienie
— wyniki badań empirycznych
Internationalisation and innovativeness of firms versus their networking
— empirical research results

7 CD 118

Wiechoczek Joanna
Zachowania koncernów samochodowych w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego
i ich konsekwencje dla branży motoryzacyjnej w Polsce
7 CD
Car manufactures behaviour under the influence of the financial and economic crisis
and their implications for the automotive sector in Poland

96

130

Oszczędność i efektywność — współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji
(na płycie CD)
Savings and efficiency — present solutions in production logistics
Badzińska Ewa
Optymalizacja procedury audytu dostawców zewnętrznych
Optimization of procedures for the audit of external suppliers

11 CD 131

Borucki Jakub
Zastosowanie eksperymentu symulacyjnego przy organizacji transportu wewnętrznego
w przemyśle samochodowym
Application of simulation experiment in the organization of internal transport
in the automotive industry

11 CD 157

Fliegner Wojciech
Techniki rachunkowości zarządczej w zarządzaniu łańcuchami dostaw
Management accounting techniques in the management of supply chains

11 CD

35

Frąś Józef, Kanswohl Norbert, Dettmann Sebastian, Schlegel Mathias
Innowacje w logistyce
Innovations in logistics

11 CD

64

Frąś Józef, Matulewski Marek
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
w agrologistyce na przykładzie przeprowadzania procesu nawożenia
State-of-the-art Information and Communication Technologies (ICT) in Agrilogistics
— a Case Study of Fertilization Process

11 CD

13

Gania Ireneusz
Wpływ infrastruktury logistycznej na efektywność funkcjonowania elastycznych
systemów produkcyjnych w polskich przedsiębiorstwach
The influence of logistic infrastructure for efficiency of flexible manufacturing
systems in Polish enterprices

11 CD 122
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Gąsowska Magdalena K.
Outsourcing logistyczny — wyniki badań
Logistics outsourcing — results of the research

11 CD 116

Gola Łukasz, Szewczyk Wojciech
Mapowanie stanu obecnego produkcji oraz jej reorganizacja na przykładzie
wybranego zakładu produkcyjnego
Current state Map and reorganization of production for example real factory

11 CD

98

Jastrzębski Tomasz, Toczyłowski Eugeniusz
Mechanizm aukcji w koordynacji łańcucha dostaw
An auction mechanism for supply chain coordination

11 CD

9

Jurga Aleksander, Grzegorzek Piotr
Reinżynieria procesów logistycznych wspomagana narzędziami IT (case study)
Reengineering of logistics processes supported by IT tools

11 CD

93

Kacprzak Łukasz, Rudy Jarosław, Żelazny Dominik
Wielokryterialny Trójwymiarowy Problem Pakowania
Multi-Criteria 3-Dimension Bin Packing Problem

11 CD

40

Kostrzewski Mariusz
Przegląd problemów w zakresie projektowania magazynów wysokoregałowych
Overview of issues in the high-bay warehouses designing

11CD

22

Kramarz Włodzimierz
Gromadzenie wiedzy o zakłóceniach w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej
Accumulation of the knowledge about interferences in the supply chain
of the automotive industry
Łopatowska Jolanta
Wykorzystanie teorii ograniczeń do realizacji zasad koncepcji Lean
The use of the theory of constraints to the implementation of the principles of Lean

11 CD 84

11 CD

Matusek Mirosław
Mapowanie strumienia wartości w środowisku produkcyjnym HVLV (hig-variety low-volume
— duża różnorodność mały wolumen produktów)
11 CD
Value stream mapping in a hig-variety low-volume production environment

49

89

Mazurczak Jerzy
Projektowanie struktury produkcyjnej jako problem optymalizacyjny
Production structure design as an optimization problem

11 CD

18

Michlowicz Edward, Smolińska Katarzyna
Badania przepływów materiałowych w logistyce produkcji
Research on the flow of material in production logistics

11 CD

59

Narożny Szymon, Sławińska Małgorzata
Efektywność zarządzania procesem transportowym, studium przypadku
Efficiency of the management in the process of transport — case study

11 CD 145

Oleśków-Szłapka Joanna
Metoda harmonogramowania produkcji dla zmiennego asortymentu wyrobów
Production scheduling method for variable range of products

11 CD
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52

13

Orzeł Anna, Bujak Andrzej
Planowanie wymagań outsourcingu międzynarodowego transportu drogowego
Planning requirements of outsourcing in international road transport

11 CD 126

Pawlak Natalia, Niewiadomski Przemysław
Złożoność produktu a jego atrakcyjność — kontekst decyzji implementacyjnej
na rynku mechanizacji rolnictwa
Product complexity and its attractiveness — the context of the implementation
decision in the market of agricultural mechanization

11 CD 110

Pawłyszyn Irena
Narzędzia Lean — produkcja vs usługi
Lean tools — manufacturing vs services

11 CD 103

Pempera Jarosław, Żelazny Dominik
Optymalizacja wielokryterialna w dystrybucji paliw
Multi-Criteria Optimization in Fuel Distribution

11 CD

Stecz Wojciech
Wdrażanie SAP ERP w organizacji
Implementation of SAP ERP in the organization

11 CD 71

Szczuka Marek
Technologia RFID — technologia obsługująca świat
RFID technology

11 CD 141

Warżołek Dorota, Gola Łukasz
Algorytmy genetyczne w zagadnieniu harmonogramowania zadań w systemach
złożonych z maszynami alternatywnymi. Sposoby reprezentacji
Genetic algorithms in flexible job-shop scheduling problems. Genetic representations
Wojakowski Paweł
Zastosowanie systemu andon do monitorowania produkcji w przemyśle
motoryzacyjnym
The application of andon system for production monitoring in automotive industry

45

11 CD 135

11 CD

5

Worwa Kazimierz
Analiza porównawcza wybranych strategii statystycznej kontroli jakości wyrobów
Comparison of selected strategies of statistical quality control

11 CD

77

Wyrwicka Magdalena Krystyna, Kliber Marta Cypriana, Brzeziński Łukasz
Wdrożenie kampanii promocyjnej w logistycznej obsłudze klienta
Implementation of promotional campaign in the logistics customer service

11 CD

31

Zając Paweł
O możliwościach wykorzystania energii słonecznej w logistycznych systemach
magazynowych
The possibilities of using solar energy in logistics warehouse systems
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11 CD 151

