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• Ocena wybranych projektów zwiększenia pracy przewozowej w transporcie drogowym

Monika Wengel, Barbara Miłaszewicz
s. 923
• Obsługa zamówień klienta na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego Kameleon
Tomasz Wewiór
• Uwarunkowania współczesnej logistyki wojskowej

s. 931

Anna Wiśniowska, Wiktoria Sobczyk
• Logistyka gospodarki odpadami w gminie na tle przepisów krajowych

s. 939

Liliana Wojtynek, Ryszard Budzik
s. 946
• Kontrola jakości i narzędzia jakości w doskonaleniu procesu produkcji pojazdów samochodowych
Tomasz Wołczański, Joanna Rut
• Bezpieczeństwo logistyczne w branży budowlanej

s. 954

Grzegorz Zimon
• Wpływ logistyki na poziom kapitału obrotowego netto

s. 962

Krzysztof Zowada
s. 968
• Perspektywy rozwoju współpracy usługodawców logistycznych z małymi i średnimi
przedsiębiorstwami
Aleksandra Żurawska, Ewa Kulińska
• Koszty logistyki dystrybucji – relacja: decyzja – ryzyko - koszt

s. 975

Spis artykułów na płycie – część 3
Dorota Błaszkiewicz, Małgorzata Urbanek
• Kolejowe pojazdy pomiarowe

s. 985

Ireneusz Chrabąszcz, Sławomir Drapik, Marek Dudzik, Adrian Kaczmarczyk,
Janusz Prusak
s. 990
• Analiza obciążeń zespołów prostownikowych, dla „inteligentnych” kolejowych podstacji
trakcyjnych DC – wstępne badania symulacyjne wybranych przypadków
Stefan Chwastek
• Optymalizacja parametryczna mechanizmów linowych żurawi jednoczłonowych

s. 1000

Małgorzata Ciosmak
s. 1010
• Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach
Polski, Islandii i Finlandii
Wojciech Czuchra, Wojciech Mysiński, Bartosz Woszczyna
s. 1016
• Efekty zastosowania elementów półprzewodnikowych SiC w przekształtnikach pojazdów
trakcyjnych
Sławomir Drapik, Valeriy Kuznetsov, Paweł Markowski, Janusz Prusak, Bartosz
Woszczyna
s. 1026
• Badanie skali zmienności obciążeń wybranej tramwajowej podstacji trakcyjnej na podstawie
rzeczywistych wyników pomiarowych dla spójnego okresu czasowego obejmującego
szesnaście tygodni
Adrian Gill, Anna Kobaszyńska-Twardowska, Tomasz Lipiński
s. 1036
• Analiza zdarzeń niepożądanych na przejazdach kolejowych kategorii A z wykorzystaniem
drzewa błędów
Małgorzata Heinrich, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik, Jan Szybka, Grzegorz
Wiązania
s. 1047
• Szacowanie niezawodności z wykorzystaniem trójparametrowego rozkładu gamma
Vasyl Hudym, Jagiełło Adam, Prusak Janusz, Chrabąszcz Ireneusz, Trębacz
Paweł, Kaczmarczyk Adrian
s. 1055
• Metodyka usuwania oblodzenia z sieci trakcyjnej

Jarosław Kaczmarek, Stanisław Młynarski
s. 1114
• Struktura i dynamika zasobów oraz efektów techniczno-ekonomicznych funkcjonowania
transportu kolejowego towarów
Tomasz Kądziołka, Anna Kochanek, Sławomir Kowalski
• Ocena przydatności technologii RFID w przedsiębiorstwie

s. 1131

Paulina Rówińska, Augustyn Lorenc s. 1275
• Polskie firmy branży TSL na rynku krajowym i europejskim
Arkadiusz Rychlik s. 1285
• Metoda badania stanu technicznego obręczy koła do pojazdów samochodowych i wolnobieżnych z wykorzystaniem częstotliwości rezonansowych i wybranych parametrów modalnych

Anna Kiełbus, Katarzyna Biesak s. 1143
• Metoda ścieżki krytycznej CPM w ocenie procesu dostaw

Henryk Sanecki s. 1292
• Badania wytrzymałościowe wózków pasażerskich wg przepisów kolei 1435 i 1520 mm

Anna Kiełbus, Grzegorz Gawłowski s. 1152
• Zastosowanie BPMN do zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

Wojciech Sikora, Grzegorz Wiązania, Maksymilian Smolnik s. 1301
• Analiza możliwości szacowania parametrów mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa za
pomocą sztucznych sieci neuronowych

Piotr Kisielewski, Sylwia Wardzała s. 1163
• Modelowanie i analiza łańcuchów dostaw z uwzględnieniem logistyki zwrotnej
Piotr Kopeć s. 1173
• Ekologiczne i ekonomiczne aspekty czynnika R1234yf jako zamiennika czynnika R134a,
stosowanego w klimatyzacji samochodowej
Małgorzata Kuźnar s. 1183
• Przeciążenia pieszego w I pierwszej fazie zderzenia z samochodem w zależności od
zastosowanego modelu osoby pieszej
Halina Marczak s. 1191
• Koszty zewnętrzne wynikające z emisji zanieczyszczeń przez samochody osobowe i
instrumenty do ich internalizacji
Ryszard Michalski, Jarosław Gonera, Michał Janulin s. 1203
• Klasyfikacja uszkodzeń ciągników kołowych w aspekcie genezy ich powstawania
Stanisław Młynarski, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik, Jan Szybka s. 1210
• Kształtowanie układów technicznych w aspekcie zapewnienia ich niezawodnego i
bezpiecznego funkcjonowania

Tomasz Jarosz
• The problems of analysis of data on the CAN bus in vehicles

s. 1063

Jerzy Napiórkowski, Agnieszka Langer, Piotr Szczyglak s. 1219
• Analiza zagrożeń hałasem komunikacyjnym na przykładzie dróg wewnątrz osiedli
mieszkaniowych

Marek Jedynak, Stanisław Młynarski, Andrzej Sowa
• Ryzyko i jego miary w transporcie kolejowym

s. 1071

Rafał Nowak, Andrzej Dębowski, Piotr Chudzik, Marcin Drozd, Tomasz Pyć s. 1227
• Odwzbudzanie strumienia w asynchronicznych napędach tramwajowych i trolejbusowych

Maksymilian Smolnik
s. 1307
• Koncepcja systemu informacyjnego wspomagającego kierowanie eksploatacją złożonych
odnawialnych obiektów technicznych
Wojciech Szczypiński-Sala, Janusz Lubas
s. 1313
• Wpływ dysfunkcji hydraulicznego obwodu hamulcowego na przebieg hamowania pojazdu
z układem ABS
Wojciech Szczypiński-Sala, Janusz Lubas
s. 1320
• Zastosowanie warstw powierzchniowych modyfikowanych borem w węzłach ciernych
smarowanych olejami silnikowymi
Agata Szkiel
s. 1328
• Znormalizowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – narzędzia
orientacji na klienta w łańcuchu dostaw produktów spożywczych
Sławomir Tarkowski
s. 1339
• Przyspieszenie współczesnych motocykli i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
Jerzy Tarnowski, Wacław Gawędzki, Jan Szybka
s. 1346
• Transport gazu na terenach niestabilnych w aspekcie bezpieczeństwa i ciągłości dystrybucji
Małgorzata Urbanek, Dorota Błaszkiewicz
• Ochrona środowiska w transporcie kolejowym

s. 1355

Tadeusz Wacławski
s. 1361
• Efektywne wyznaczenie częstotliwości interwencji w cyfrowych quasi-ciągłych systemach
sterowania w transporcie

Grzegorz Jordan, Witold Jordan, Andrzej Mruk
s. 1086
• Ryzyko obrażeń osób uczestniczących w wypadkach z udziałem ciągników rolniczych

Paweł Piec s. 1235
• Studium eksploatacyjne zużycia zestawów kołowych pojazdów szynowych w aspekcie
holistycznej tribologii

Grzegorz Jordan, Witold Jordan, Andrzej Mruk
• Skale obrażeń osób uczestniczących w wypadkach drogowych

s. 1093

Justyna Ratajczak, Augustyn Lorenc s. 1251
• Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branży KEP

Joanna Wierzowiecka
s. 1376
• Podejście procesowe w ramach systemu zarządzania jakością w firmach transportowych

Jarosław Kaczmarek, Stanisław Młynarski
• Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw transportu lądowego towarów

s. 1100

Paweł Romanowicz, Bogdan Szybiski s. 1262
• Zastosowanie hipotez wieloosiowego zmęczenia wysokocyklowego do analitycznej oceny
trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych

Iwona Zwierzyk-Klimek
• Pojazdy kolejowe w ruchu pasażerskim w Małopolsce

Krzysztof Wierzcholski
• Przestrzenie Metryczne w Logistyce Transport

s. 1367

s. 1386

Spis artykułów na płycie – część 4
Andrzej Ferenc, Ewa Koreleska
s. 1396
• Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako element logistycznego systemu ratownictwa medycznego w Polsce na tle rozwiązań w Austrii i Szwajcarii

Jarosław Kozuba, Adam Rurak
s. 1460
• Szkolenie lotnicze – zarys dobrych praktyk. Cz. I. Zmiana podejścia do szkolenia lotniczego
na przestrzeni rozwoju lotnictwa

Mariusz Giernalczyk, Zygmunt Górski, Jerzy Krefft
s. 1404
• Różne rozwiązania konstrukcyjne pędników jako sposób ograniczania zużycia paliwa na
statkach

Jarosław Kozuba, Adam Rurak
s. 1468
• Szkolenie lotnicze – zarys dobrych praktyk. Cz. II. Organizacja lotnicza versus szkolenie
lotnicze

Mariusz Giernalczyk, Zygmunt Górski, Jerzy Krefft
s. 1415
• Różne rozwiązania konstrukcyjne sterów jako sposób ograniczania zużycia paliwa na
statkach morskich

Wojciech Lewicki
s. 1478
• Analiza ekonomiczna wpływu wyłączeń sektorowych na koszty logistyczne przeglądów
okresowych samochodów osobowych w Polsce- studium porównawcze autoryzowana stacja
obsługi a warsztat niezależny

Dorota Kaczerska
• Wybrane problemy logistyczne żywienia kierowców zawodowych

s. 1421

Jarosław Kozuba, Adam Rurak
• Proces decyzyjny pilota w sytuacji innej niż planowana

s. 1425

Wojciech Lewicki
s. 1485
• Eksperymentalne studium badawcze wpływu systemu eksperckiego na proces szacowania
kosztów logistycznych napraw samochodów osobowych w Polsce- ocena i analiza skutków
ekonomicznych

Jarosław Kozuba, Adam Rurak
s. 1433
• Symulatory w procesie szkolenia i doskonalenia lotniczego pilotów oraz personelu
naziemnego. Cz.1. Trening symulacyjny funkcją umiejętności lotniczych

Wojciech Lewicki
s. 1493
• Ocena parametrów ekonomicznych logistycznych kosztów napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych w Polsce- Studium porównawcze części oryginalne a części alternatywne

Jarosław Kozuba, Adam Rurak
s. 1441
• Symulatory w procesie szkolenia i doskonalenia lotniczego pilotów oraz personelu naziemnego. Cz.2. Rola lotniczych urządzeń treningowych w szkoleniu i doskonaleniu personelu

Jacek Paś, Adam Rosiński, Michał Wiśnios
s. 1500
• Stanowisko badawczo-dydaktyczne bezprzewodowego Systemu Sygnalizacji Włamania
i Napadu

Jarosław Kozuba, Adam Rurak
s. 1452
• Symulatory w procesie szkolenia i doskonalenia lotniczego pilotów oraz personelu naziemnego. Cz.3. Funkcje lotniczego treningu symulacyjnego oraz kształtowanie świadomości
sytuacyjnej podczas szkolenia i doskonalenia personelu

Lidia Pawelec
• Logistyka segregacji (śmieci) – edukacja ekologiczna dzieci w wieku szkolnym
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s. 1508

Anna Rudawska, Norbert Gadzicki
s. 1513
• Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i gięcia blach – automatyzacja procesu
Mirosław Siergiejczyk
• Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w chmurze obliczeniowej

s. 1521

Aneta Suchoń
• Krótki łańcuch dostaw żywności – wybrane problemy prawne

s. 1531

Waldemar Szulc, Jerzy Chmiel, Adam Rosiński
s. 1538
• Koncepcja stanowiska badawczo – dydaktycznego do badań wielowiązkowej bariery
aktywnej IR
Waldemar Szulc, Adam Rosiński
s. 1546
• Wybrane możliwości detekcyjne czujek wibracyjnych i sejsmicznych stosowanych w SSWiN
Beata Ślusarczyk
s. 1554
• Dobór systemów informatycznych dla wsparcia działalności logistycznej przedsiębiorstw
Przemysław Wołoszyn, Ignacy Baumberg, Marcin Kamiński
s.
• Ocena efektów unieruchomienia kręgosłupa u zdrowych ochotników podczas pionizacji
i rotacji noszy typu deska w zależności od rozmieszczenia, liczby i siły zaciśnięcia pasów
mocujących

