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1. Badania rynkowe w sferze marketingu i logistyki / Sabina Kauf ; UO . - Opole : Wydaw. Uniwersytetu
Opolskiego, 2004. - 359 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski ISSN 1233-6408 ; nr 340)
Hasła przedmiotowe: Marketing - metody - podręcznik akademicki, Logistyka gospodarcza - metody podręcznik akademicki
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 339; (1 egz.)

2. E-logistyka@ / red. naukowa Waldemar Wieczerzycki ; aut. Marek Ciesielski [i in.]. - Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, 2012. - 258 s. : il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Systemy operacyjne, Usługi elektroniczne
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
3. Efektywność systemów logistycznych / Maria Nowicka-Skowron. - Warszawa : Polskie Wydaw.
Ekonomiczne, 2000. - 182 s. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka, Przedsiębiorstwo - organizacja, Organizacje - zarządzanie - metody
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 658; (1 egz.)
4. Ekonomia 5(17) : Praca zbiorowa. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ;
IBUK Libra, 2011. - 424 s.
Hasła przedmiotowe: Publikacje darmowe
- Niniejsza publikacja jest ostatnim zeszytem specjalnego cyklu tematycznego Prac Naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu wydawanego od 2003 roku pod nazwą „Gospodarka a Środowisko”, a od 2010 roku
pod nazwą „Ekonomia” z podtytułem: Gospodarka a środowisko. Od 2012 roku publikacje dotyczące tej tematyki
będą zamieszczane w kwartalniku Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydawanym pn. „Ekonomia”. W
zeszycie tym prezentowane są prace, których przedmiotem są szeroko rozumiane relacje gospodarki ze
środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią. Ich tematyka dotyczy w szczególności: – genezy idei rozwoju
zrównoważonego i sporów wokół koncepcji ekonomii tego paradygmatu oraz instytucjonalnych uwarunkowań
wartości kapitału naturalnego, – determinant rozwoju regionów, w tym ich atrakcyjności inwestycyjnej i problemów
pomiaru zasobów kapitału społecznego na poziomie międzynarodowym, – szkodliwej dla środowiska pomocy
publicznej oraz perspektywy europejskiego systemu handlu emisjami, – problemów logistycznych, prawnych i
społecznych gospodarki odpadami, – wpływu koncepcji Corporate Governance na wartość przedsiębiorstwa, –
relacji między przestrzenią i rozwojem turystyki, – konstrukcji modelu nadania ekonomicznej wartości obszarom
cennym przyrodniczo oraz użyteczności analizy kosztów i korzyści do oceny i wyceny tych obszarów.
Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/61844
5. Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania logistyki. PN 383 / red. Jarosław Witkowski,
Agnieszka Skowrońska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra,
2015. - 318 s.
Hasła przedmiotowe: Publikacje darmowe
Reagowanie na sytuacje kryzysowe związane z katastrofami naturalnymi, technicznymi i atakami terroryzmu jest
domeną dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach logistyki w nietypowych zastosowaniach, w tym zwłaszcza
logistyki humanitarnej i miejskiej. Niezależnie od chronicznego charakteru niektórych sytuacji kryzysowych w
większości przypadków logistyka humanitarna polega na elastycznym reagowaniu na nagłe i trudne do
przewidzenia zdarzenia, które wymagają podejmowania szeregu decyzji i działań o charakterze
taktyczno-operacyjnym. Dodatkowym utrudnieniem przy podejmowaniu decyzji i działań logistycznych w
nadzwyczajnych sytuacjach kryzysowych, poza presją czasu i ograniczeniami finansowymi, jest różnorodność
interesariuszy akcji pomocowych, do których prócz organizacji humanitarnych należą: sponsorzy, rządy, media,
służby mundurowe i wykonawcy usług logistycznych. Podobne trudności w procesie kształtowania i funkcjonowania
logistyki miejskiej wynikają ze sprzeczności celów interesariuszy logistyki miejskiej, do których zalicza się
mieszkańców, władze lokalne, wykonawców usług logistycznych oraz pozostałe podmioty gospodarcze. W wielu
publikacjach słusznie zwraca się uwagę na brak profesjonalizacji decyzji i działań logistycznych podejmowanych
przez władze miejskie oraz wolontariuszy z organizacji pomocowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku
odpowiednio przygotowanej kadry kierowniczej, ale również braku wypracowanych struktur organizacyjnych,
procedur i nowoczesnych technologii teleinformatycznych, służących doskonaleniu systemów logistyki miejskiej i
humanitarnej. Przewaga intuicyjnego sposobu podejmowania decyzji logistycznych i działanie w trudnych
uwarunkowaniach infrastrukturalnych na obszarach zurbanizowanych lub dotkniętych katastrofami skutkuje często
brakiem skuteczności i efektywności. Dlatego tematyka doskonalenia systemów logistyki miejskiej i humanitarnej z
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uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju stała się jednym z głównych tematów obrad ogólnopolskiej
konferencji naukowej, która po raz piąty została zorganizowana przez zespół pracowników Katedry Zarządzania
Strategicznego i Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Treść artykułów zamieszczonych w
niniejszym tomie koncentruje się wokół dwóch obszarów tematycznych. Są nimi: 1. Logistyka miejska i usługi
logistyczne w sektorze usług publicznych w warunkach ograniczeń budżetowych. 2. Zrównoważone łańcuchy dostaw
i zielona logistyka w sytuacjach kryzysowych. W obszarze odnoszącym się do logistyki miejskiej i usług
logistycznych realizowanych w sektorze publicznym szczególną uwagę zwrócono na: czynniki kształtujące poczucie
jakości życia w mieście, które potraktowano jako przesłankę tworzenia polityki logistycznej miasta, innowacje w
logistyce miejskiej, projekty logistyki miejskiej realizowane w warunkach ograniczeń budżetowych, zrównoważony
transport publiczny, sposoby zarządzania miejskim transportem towarowym w kontekście budowania konsensusu
pomiędzy zróżnicowanymi oczekiwaniami jego interesariuszy oraz kryteria kształtowania logistyki ostatniej mili i
realne możliwości ich wykorzystania na obszarze największych aglomeracji w Polsce. W części pierwszej publikacji
skoncentrowano się także na zagadnieniach związanych z zarządzaniem logistycznym w sytuacjach kryzysowych.
Zaprezentowano istotę zarządzania zabezpieczeniem logistycznym w stanach nadzwyczajnych, metody zarządzania
imprezami sportowymi w sytuacjach kryzysowych oraz outsourcing obsługi logistycznej szpitali w warunkach
kryzysu. Globalizacja, dynamicznie zmieniające się otoczenie, nasilająca się fala kryzysów oraz towarzysząca tym
zjawiskom wyczerpywalność zasobów naturalnych, a także degradacja środowiska powodują, że coraz większego
znaczenia zaczynają nabierać koncepcje i działania koncentrujące się na osiąganiu celów ekonomicznych, przy
jednoczesnym spełnieniu ograniczeń społecznych i środowiskowych. W części drugiej niniejszego tomu zwrócono
uwagę na: rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw jako skutku kryzysów ekonomicznego i środowiskowego,
zielony łańcuch dost (...)
Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/146757
6. Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym / Elżbieta Gołembska, Danuta Kempny, Jarosław
Witkowski. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. - 156 s, ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza międzynarodowa - Europa
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 65 UE; (1 egz.)
7. Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku / red. Barbara Ocicka,
Magda Zięba. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2016. - 164 s.
Hasła przedmiotowe: Logistyka
Publikacja monografii „Innowacje w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej w XXI wieku” jest
jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Łańcuchem
Dostaw – SKN SCM, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zostało
ono utworzone w 2013 roku. Zrzesza studentów, których ambitne inicjatywy i projekty udowadniają, jak
inspirującym i interesującym zagadnieniem jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Żądni wiedzy i chcący poszerzać
własne horyzonty Członkowie SKN SCM systematycznie od trzech lat organizują ogólnopolską konferencję
naukową, w której uczestniczą zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak i praktyki gospodarczej.
Wydarzenie stwarza możliwość prezentacji wyników badań i analiz prowadzonych przez młodych naukowców, w
szczególności doktorantów i studentów. Stanowi także wyjątkowe forum wymiany ich wiedzy i doświadczeń z
menedżerami logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów zgłoszonych
na III edycję konferencji, które udowodniły, jak ważnym i pasjonującym tematem są innowacje w łańcuchach
dostaw. Monografia może stanowić inspirację dla kolejnych pokoleń Członków SKN SCM i innych organizacji
akademickich w myśl mantry życiowej wielkiego wizjonera i innowatora Steva Jobsa stay hungry, stay foolish, którą
podzielił się z Absolwentami Uniwersytetu Stanford w 2005 roku. Słowa te, dla wielu młodych ludzi na całym
świecie, stanowią inspirację do działania, rozwoju, chęci poznawania nowych rzeczy. Dziękujemy wszystkim, którzy
prezentując taką postawę, przyczynili się do sukcesu konferencji w 2016 roku, a w szczególności Autorom za
przygotowanie artykułów. Realizacja projektów służących rozwijaniu pasji społeczności młodych logistyków
stanowi ogromny zaszczyt dla Członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Łańcuchem Dostaw, zgodnie z
jego misją każdy z nas jest ogniwem, wartość tworzymy razem!
Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/172731
8. Instrumenty zarządzania logistycznego : praca zbiorowa / pod red. Mareka Ciesielskiego ; aut. Jan
Długosz [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 179 s. : il. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki akademickie
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
Dział Informcji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
Filia nr 17 (170). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
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9. Kompendium wiedzy o logistyce / pod red. Elżbiety Gołembskiej ; aut. Marek Ciesielski [i in.]. - [Wyd. 3
dodr.]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004. - 321 s. : il. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki akademickie
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (2 egz.)
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
Filia nr 1 (010). Czytelnia:sygn. 005.51 P; (1 egz.)
Filia nr 17 (170). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
10. Kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Rafał Matwiejczuk. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014. - 382 s. : il. ; 24 cm.
(Studia i Monografie / UO, ISSN 1233-6408 ; nr 511)
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza - zarządzanie, Przedsiębiorstwo - konkurencyjność,
Przedsiębiorstwo - organizacja
W monografii przedstawiono relatywnie rzadko podejmowaną w polskojęzycznej literaturze problematykę
kompetencji logistyki i ich oddziaływania na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rola logistyki
jako koncepcji zarządzania przepływami towarów i informacji stale rośnie. Dotyczy to m.in. kompetencji logistyki
rozumianych jako czynniki umożliwiające zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo.
Kompetencje związane ze sferą logistyki zostały przedstawione na tle nowoczesnych koncepcji zarządzania
strategicznego. Oprócz rozważań teoretycznych w monografii przedstawiono również wyniki badań empirycznych
prowadzonych na świecie i w Polsce.
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
11. Logistyczna obsługa i lojalność klienta jako orientacje rynkowe / Tadeusz Pokusa ; Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wydaw. WSZiA : Instytut Śląski, 2001. - 179 s. : il. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Lojalność konsumentów, Obsługa klienta
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 658; (1 egz.)
12. Logistyczna obsługa klienta : metody ilościowe / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 226 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka, Obsługa klienta, Opracowanie
To pierwszy podręcznik, który koncentrując się jednocześnie na metodach gromadzenia i analizowania danych z
pomiaru ilościowego oraz jakościowego w sposób kompleksowy przedstawia teoretyczne zagadnienia obsługi
klienta. Jego zakres został dobrany pod kątem problemów występujących w praktyce zawodowej.
Dział Informacji (130). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
13. Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. - Wyd. 3. zm. - Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, 2010. - 476 s. : il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Przedsiębiorstwo - organizacja, Podręczniki akademickie
Dział Inf. i Prom. (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
14. Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania / Piotr Blaik. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie
Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 406, [1] s. : 1 wykr. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Przedsiębiorstwo - organizacja, Podręczniki akademickie
Filia nr 3 (030). Wypożyczalnia:sygn. 005; (1 egz.)
Filia nr 4 (040). Wypożyczalnia:sygn. 005.5; (1 egz.)
15. Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem / Piotr Blaik. - Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1997. - 243, [1] s. : 1 wykr. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Przedsiębiorstwo - organizacja, Podręczniki akademickie
Filia nr 17 (170). Wypożyczalnia:sygn. 005; (1 egz.)
16. Logistyka : koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem / Piotr Blaik. - Warszawa :
Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999. - 243, [1] s. : 1 wykr. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Przedsiębiorstwo - organizacja, Podręczniki akademickie
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Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005; (1 egz.)
17. Logistyka : wprowadzenie do logistyki : podejmowanie menadżerskich decyzji logistycznych : studia
przypadków logistycznych : logistyczna gra decyzyjna / Frederick Beier, Krzysztof Rutkowski ;[ tł. z ang.
Krzysztof Rutkowski]. - Wyd. 9. - Warszawa : Oficyna Wydaw. SGH, 2003. - 223 s. : tab., wykr. ; 25 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki akademickie
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)

18. Logistyka akcji ratowniczych / Eugeniusz Nowak, Marek Walancik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, copyright 2018. - 218, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka, Ratownictwo, Zarządzanie kryzysowe, Podręcznik
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 614.88; (1 egz.)
19. Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe : wybrane problemy / pod red. nauk. Tadeusza Pokusy,
Mariana Duczmala ; [aut. Artur Ciechociński i in.] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole :
Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydaw. Instytut Śląski, 2009. - 352, [2] s. : il., err. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Zarządzanie kryzysowe
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005; (1 egz.)
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
20 Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych : księga jubileuszowa dedykowana
profesorowi dr. hab. Piotrowi Blaikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Sabiny Kauf ; Uniwersytet
Opolski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2012. 241 s., [2] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Blaik, Piotr, Logistyka gospodarcza, Zarządzanie - Polska - od 1989 r, Księga pamiątkowa
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
21. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1 / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2010. - 214 s. :
il. ; 23 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Łańcuch dostaw - zarządzanie, Podręczniki akademickie
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
22. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 2 / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2011. - 206 s. :
il. ; 23 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Łańcuch dostaw - zarządzanie, Podręczniki akademickie
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
23. Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw / Elżbieta Gołembska ; Akademia Ekonomiczna w
Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1994. - 125 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Gospodarka materiałowa, Zarządzanie - metody, Logistyka gospodarcza, Transport organizacja
Filia nr 1 (010). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
24. Logistyka ogólna / Stanisław Niziński, Józef Żurek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Komunikacji i
Łączności, 2011. - 322 s., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka, Podręczniki akademickie
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
Dział Informacji (130). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
25. Logistyka przyszłości / red. nauk. Halina Brdulak. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2012. - 245
s. : il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki akademickie
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Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
26. Logistyka usług : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania
/ Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn, Marcin Gołembski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
copyright 2017. - 172, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Usługi, Centra usług, Logistyka gospodarcza, Opracowanie
Publikacja jest nowatorskim podejściem do międzynarodowej wymiany usług i przepływów gospodarczych.
Szczególną wagę przypisano hybrydyzacji usług masowych specjalistycznych oraz centrów usług wspólnych, a także
nowoczesnej infrastrukturze, niezbędnej do logistycznej obsługi usług. Książka przeznaczona jest zarówno dla
pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, jak i dla menedżerów w praktyce gospodarczej.
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
27. Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 272 s. ; 23 cm.
(Zarządzanie Bezpieczeństwem / Difin)
Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo publiczne, Logistyka gospodarcza, Zarządzanie kryzysowe, Podręczniki
akademickie
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)

28. Logistyka w biznesie / red. Marek Ciesielski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 237 s. :
il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza - podręcznik akademicki, Przedsiębiorstwo - organizacja podręcznik akademicki
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 658; (1 egz.)
29. Logistyka w biznesie międzynarodowym / Piotr Banaszyk, Elżbieta Gołembska. - Warszawa :
Wydawnictwo WNT, 2015. - 164 s. : il. ; 24 cm.
(Logistyka)
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza międzynarodowa, Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo
wielonarodowe, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Materiały pomocnicze, Monografia
Monografia jest pierwszą w Polsce książką poświęconą miejscu i roli zarządzania logistycznego w gospodarce
międzynarodowej. Jej celem jest ukazanie istoty związku między najnowszymi metodami zarządzania
przedsiębiorstwem czy korporacją transnarodową a logistyką jako strategią dla firmy. Praca opatra jest na
najnowszych, pochodzących z 2015 roku, wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach
międzynarodowych, w których logistyka służy uzyskaniu oraz utrzymaniu przewagi konkurencji.
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
30. Logistyka w internacjonalizacji przedsiębiorstw Unii Europejskiej / red. nauk. Elżbieta Gołembska ; aut.
i in. Elżbieta Gołembska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu, 2005. - 230 s., mapy ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Unia Europejska - a Polska - gospodarka, Integracja europejska - gospodarka, Logistyka
gospodarcza, Przedsiębiorstwo - organizacja - Polska - od 1989 r, Polska - a Unia Europejska - gospodarka
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 658 UE; (1 egz.)
31. Logistyka w przedsiębiorstwie / Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski. - Warszawa : Państ.
Wydaw. Ekonomiczne, 1995. - 272 s. : rys., wykr. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza - podręcznik akademicki, Przedsiębiorstwo - organizacja podręcznik akademicki
Filia nr 1 (010). Wypożyczalnia:sygn. 658; (1 egz.)
32. Marketing i logistyka na rynku środków produkcji / Tadeusz Wojciechowski. - Warszawa : Państ.
Wydaw. Ekonomiczne, 1995. - 241 s. : wykr. ; 21 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Marketing, Środki produkcji - obrót towarowy
Filia nr 4 (040). Wypożyczalnia:sygn. 339.138; (1 egz.)
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33. Marketing usług logistycznych / Joanna Dyczkowska. - Warszawa : Difin, 2014. - 192 s. : il. ; 23 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka, Marketing, Podręczniki akademickie
Książka przedstawia aktualny rynek TSL (Transport - Spedycja - Logistyka) i zmiany zachodzące na rynku
operatorów logistycznych. Praca pokazuje rynek TSL w dwóch aspektach - pierwszy od strony przedsiębiorstwa
TSL, a drugi od strony klienta - zakres obsługi, segmenty oraz jego ocenę działań branży TSL.
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
34. Nowoczesne zarządzanie - wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / pod red. nauk. Tadeusza Pokusy.
- Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydaw. Instytut Śląski, 2010. - 240, [2] s. : il. ; 24
cm.
(Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu.)
Hasła przedmiotowe: Kadry - polityka, Logistyka gospodarcza, Zarządzanie
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005; (1 egz.)
35. Optymalizacja decyzji logistycznych / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak. - Warszawa : Difin, 2016. - 222 s.
: il. ; 23 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka, Decyzje - gospodarka, Podręczniki akademickie
Książka stanowi ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu
przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody
optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej.
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
36. Organizacja imprez : kreowanie zdrowego stylu życia / Paweł Fryderyk Nowak. - Warszawa : Difin,
2018. - 159 stron : ilustracje ; 23 cm.
Hasła przedmiotowe: Aktywność fizyczna, Event marketing, Impreza sportowa, Jakość usług, Logistyka,
Obsługa klienta, Promocja zdrowia, Zarządzanie jakością, Zgromadzenia i imprezy masowe, Zachowania
prozdrowotne, Podręcznik
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 796; (1 egz.)
37. Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem / Sabina Kauf ; Uniwersytet Opolski. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - 280 s. : tab. ; 24 cm.
(Studia i Monografie - Uniwersytet Opolski ISSN 1233-6408 ; nr 418)
Hasła przedmiotowe: Marketing - metody - podręcznik akademicki, Logistyka gospodarcza - metody podręcznik akademicki
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 339; (1 egz.)
38. Podstawowe zagadnienia współczesnej logistyki / pod red. Remigiusza Kozłowskiego i Andrzeja
Sikorskiego. - Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 206 s. : il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki akademickie
Logistyka zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce. W Polsce, podobnie jak w innych
krajach, przedsiębiorstwa i instytucje potrzebują fachowców w tej dziedzinie. Autorzy starali się przekazać
skomplikowaną wiedzę z tego zakresu w sposób możliwie najprostszy, charakteryzując najważniejsze obszary
współczesnej logistyki.
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)

39. Podstawy ekonomiki transportu i logistyki. Ekonomiczne, organizacyjne, techniczne determinanty
rozwoju transportu intermodalnego i centrów logistycznych w Polsce / Wojciech Lewicki. - Sophia ; IBUK
Libra, 2019. - 1268 s.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych na wszystkich rodzajach studiów oraz prac licencjackich, inżynierskich i
magisterskich wykazało, że brakuje pozycji, która w aktualny i zarazem przystępny sposób opisywałaby
problematykę zagadnień z zakresu ekonomiki transportu a odnoszących się do istoty powiązań ekonomicznych,
organizacyjnych i technicznych transportu intermodalnego, logistyki i centrów logistycznych w ujęciu
interdyscyplinarnym. Zatem podjęcie próby omówienia tej problematyki wydaje się być właściwym zakreśleniem
problemu badawczego zważywszy, na wzrost zainteresowania praco-dawców z sektora TSL absolwentami polskich
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uczelni wyższych. Książka ta w głównej mierze dedykowana jest studentom kształcącym się na kierunkach
ekonomicznych I i II stopnia (o specjalności logistyka i ekonomi-ka transportu), którzy chcą zdobyć podstawy jak i
poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie ekonomiki transportu, centrów logistycznych i
transportu intermodalnego zarówno w ujęciu praktycznym jak i teoretycznym. Jednakże interdyscyplinarny
charakter publikacji pozwala na stwierdzenie, że pozycja, ta może być także przydatna dla studentów kierunków
inżynierskich I i II stopnia (o specjalności transport, spedycja, logistyka). Ponadto ze względu na walory
praktycznie książki może być ona również z powodzeniem wykorzystania przez praktyków np. konsultantów do
spraw logistyki i transportu intermodalnego. Fakt ten czyni tą pozycję jeszcze bardziej interesującą i godną
polecenia każdemu czytelnikowi.
Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/203621
40. Podstawy logistyki : podręcznik dla uczniów technikum i szkoły policealnej / Katarzyna Grzybowska. Warszawa : Difin, 2009. - 424 s. : il. ; 23 cm.
(E Edukacja.)
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki dla szkół zawodowych
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)

41. Podstawy logistyki : suplement / Katarzyna Grzybowska. - Warszawa : Difin, 2012. - 79 s. : il. ; 23 cm.
(Edukacja / Difin)
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki dla szkół zawodowych
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
42. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 425. Finanse – bankowość : Praca
zbiorowa / red. Praca zbiorowa. - Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra, 2016.
- 168 s.
Hasła przedmiotowe: Publikacje darmowe
Tytuł niniejszego zeszytu Prac Naukowych „Ekonomia – finanse – bankowość” sugeruje, że artykuły w nim
opublikowane dotyczą szerokiego spektrum zagadnień. Autorzy skorzystali z potencjału wynikającego z takiego
sfomułowania tytułu i opracowali zestaw artykułów związanych z każdym z wymienionych obszarów. Dodatkowo
część prac ma charakter interdyscyplinarny, co utrudnia ich jednoznaczne zaklasyfikowanie. Ponieważ autorzy
wywodzą się głównie z Uniwersytetu Opolskiego, część prezentowanych artykułów dotyczy regionu opolskiego jako
obszaru badawczego.W obrębie ekonomii mieszczą się teksty autorstwa M. Buckiej i A. Zagórowskiej, J. Pieczonki
oraz J. Platje, R. Poskarta i D. Rokity-Poskart. Duża część prac dotyczy finansów, jednak odnoszą się one do
różnych ich obszarów. Do obszaru tematycznego dotyczącego finansów przedsiębiorstw zaliczają się opracowania
S. Kauf i A. Tłuczak, A. Bruskiej i I. Pisz oraz M. Krasuckiej. Druga grupa zagadnień w obrębie finansów dotyczy
finansów publicznych i samorządowych. W tym nurcie mieszczą się prace K. Ćwieląga i J. Olejniczaka. Kolejnym
uwzględnionym w publikacji obszarem finansów są finanse osobiste, których dotyczy artykuł M.
Maciejasz-Świątkiewicz. Ostatnia grupa artykułów jest poświęcona bankowości i ubezpieczeniom. Można do niej
zaliczyć prace A. Czerwińskiego oraz M. Willmann.
Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/166361
43. Przesłanki i przejawy integracji logistyki i marketingu / pod red. naukową Mariana Duczmala i Tadeusza
Pokusy ; [aut. Piotr Blaik i in.] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji ; Uniwersytet Opolski. - Opole :
WSZiA w Opolu ; Wydaw. Instytut Śląski, 2002. - 311, [3] s. : il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Blaik, Piotr, Logistyka, Marketing, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
44. Różne oblicza logistyki : Zbiór prac studentów / red. Urszula Motowidlak, Dominik Wronkowski,
Aleksandra Reńda. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2018.
Hasła przedmiotowe: Inne
W publikacji zamieszczono artykuły uczestników konferencji naukowych organizowanych w latach 2016-2017
przez Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji LOGIN, działające przy Katedrze Logistyki na Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Tematami przewodnimi tych zjazdów były Lean w logistyce
oraz Logistyka wobec współczesnych wyzwań. Celem monografii jest więc przybliżenie zmian, jakie zaszły we
współczesnej logistyce, a także bieżących tendencji rozwojowych. Dostarcza ona niezbędnych danych do dalszych
badań naukowych w zakresie logistyki.
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Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/199119
45. Strategia zarządzania dystrybucją : praktyka logistyki biznesu / Martin Christopher ; [tł. z ang. Janina
Kubka]. - Warszawa : "Placet", 1996. - 202, [5] s. : wykr. ; 24 cm.
(Biblioteka Biznesmena)
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza
Filia nr 4 (040). Wypożyczalnia:sygn. 658; (1 egz.)
46. Strategie i logistyka w warunkach kryzysu. PN 382 / red. Jarosław Witkowski, Agnieszka Skowrońska. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; IBUK Libra, 2015. - 446 s.
Hasła przedmiotowe: Publikacje darmowe
Kryzys jest pojęciem wieloznacznym i w różnej formie towarzyszy rozwojowi ludzkości od początku jej dziejów. Z
perspektywy makroekonomicznej kryzys jest naturalną fazą cyklu koniunkturalnego, która przejawia się przede
wszystkim spadkiem produktu krajowego brutto i wzrostem bezrobocia, które są zwykle naturalną konsekwencją
nadprodukcji lub nadmiernego zadłużenia. Kryzysy ekonomiczne, w odróżnieniu od nadzwyczajnych sytuacji
kryzysowych, charakteryzują się nieuchronnością i cyklicznością występowania, co pozwala przedsiębiorstwom na
podejmowanie długookresowych decyzji i działań wyprzedzających zgodnie ze współczesną zasadą proaktywnej
orientacji w zarządzania strategicznym. Dotyczyć to może również strategii logistycznych, w ramach których
skoordynowany zestaw długookresowych decyzji i działań wspomaga osiąganie celów strategicznych
przedsiębiorstw zorientowanych na przetrwanie, a nawet wykorzystanie recesji na zdobycie przewagi
konkurencyjnej. Okazją do przedyskutowania doświadczeń oraz uporządkowania wiedzy na temat roli strategii i
logistyki przedsiębiorstw w warunkach globalnego kryzysu finansowego ostatnich lat była piąta ogólnopolska
konferencja naukowa zorganizowana przez pracowników Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Treść artykułów zamieszczonych w niniejszym tomie koncentruje się
wokół trzech obszarów tematycznych. Są nimi: 1. Realizacja strategii logistycznych przedsiębiorstw i łańcuchów
dostaw pod presją turbulentnego otoczenia. 2. Stan i tendencje w rozwoju usług transportu, spedycji i logistyki w
warunkach spowolnienia gospodarczego. 3. Rola nowoczesnych metod zarządzania logistycznego w procesie
redukcji kosztów i poprawie jakości obsługi klientów. Pierwszą część tomu poświęcono logistyce przedsiębiorstw i
łańcuchom dostaw, którym coraz częściej przychodzi funkcjonować w warunkach dynamicznie zmieniającego się
otoczenia, wymuszającego równie dynamiczną restrukturyzację w obszarze struktur, procesów, przyjmowanych
rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych. W opracowaniach zamieszczonych w tej części
publikacji zwrócono szczególną uwagę na: możliwości konkurowania logistyką w warunkach kryzysu, logistyczne
aspekty obrotu handlowego w sytuacjach kryzysowych gospodarki globalnej, rekonfiguracje międzynarodowych
łańcuchów dostaw jako narzędzia zapobiegania kryzysom. W części tej znalazły się również artykuły dotyczące
czynników determinujących sieciowość i ryzyko zakłóceń w łańcuchach dostaw, strategicznego partnerstwa w
zarządzaniu relacjami z klientami, roli kart okresowej oceny dostawców w budowaniu współpracy między
przedsiębiorstwami na rynku B2B. W drugiej części książki zamieszczono referaty, z których wyłania się obraz stanu
i perspektyw rozwoju branży TSL w warunkach spowolnienia gospodarczego. Artykuły w niej zaprezentowane
wskazują na sytuację transportu w dobie kryzysu, stan i tendencje w rozwoju międzynarodowych przewozów
pasażerskich, przeobrażenia w funkcjonowaniu żeglugi kontenerowej, tendencje na rynku morskich przewozów
ładunków chłodzonych i ich wpływ na chłodnicze łańcuchy dostaw, strategie logistyczne morskich globalnych
operatorów kontenerowych w warunkach światowego kryzysu na rynkach towarowych i frachtowych. Nie pominięto
także kolejowego transportu towarowego oraz tzw. dobrych praktyk, związanych z zarządzaniem gestią
transportową. W dobie spowolnienia gospodarczego szczególnego znaczenia nabierają kwestie związane z tymi
metodami i narzędziami zarządzania logistycznego, które sprzyjają redukcji kosztów, a jednocześnie nie pomijają
satysfakcji klienta. Tym samym w trzeciej części niniejszego tomu znalazły się referaty odnoszące się do
innowacyjności, roli narzędzi IT w logistycznych procesach decyzyjnych małych i średnich przedsiębiorstw,
wykorzystania systemu informatycznej obsługi klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontroli w procesie
zarządzania popytem na produkty w łańcuchach dostaw, planowania sieci produkcyjnych małych i średnich
przedsiębiorstw funkcjonujących w klastrach. Uwzględniono w niej rów (...)
Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/146751
47. Systemy i procesy zarzadzania logistyczno-marketingowego : aspekt efektywnościowy / red. Piotr Blaik
; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2007. - 207 s. : rys. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza - podręcznik akademicki, Zarządzanie - metody - podręcznik
akademicki
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 658; (1 egz.)
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48. Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania / Hans-Christian Pfohl ; [tł. Jerzy Janyga]. Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 1998. - 419, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm.
(Biblioteka Logistyka)
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręczniki akademickie
Filia nr 4 (040). Wypożyczalnia:sygn. 005; (1 egz.)
49. Transport towarów w projekcie One Belt and One Road jako component globalnego łańcucha dostaw /
Urszula Motowidlak, Monika Kujawa. - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; IBUK Libra, 2019. - 576 s.
Ocena możliwości transportowych związanych z realizacją inicjatywy One Belt and One Road oraz znaczącym
rozszerzeniem zakresu zbytu towarów o rynek chiński, także dla przedsiębiorstw z Polski, stała się główną inspiracją
do podjęcia badań naukowych, których wyniki zaprezentowano w monografii. Tworząc powiązania z globalnymi
łańcuchami wartości i rynkami eksportowymi, inicjatywa ta sprzyja rozwojowi polskiej gospodarki. Dzięki swojemu
położeniu Polska ma szansę stać się centrum spedycyjnym czy hubem dla chińskiej gospodarki, umożliwiającym
dystrybucję towarów do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej i odwrotnie. Publikacja jest
adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – naukowców, praktyków oraz młodzieży akademickiej –
zainteresowanych bieżącymi trendami funkcjonowania globalnej logistyki.
Adres wersji elektronicznej: http://libra.ibuk.pl/toc/202667
50. Vademecum logistyki / Sabina Kauf, Ewa Płaczek, Adam Sadowski, Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg. Warszawa : Difin, 2016. - 196 s. : il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka, Podręczniki akademickie
Prezentowana książka wychodzi naprzeciw potrzebie zrozumienia współczesnych podstaw podejmowania decyzji
logistycznych i stanowi spójny ogląd najważniejszych zagadnień dotyczących tej dziedziny.
Wypożyczalnia Centralna (001). Wypożyczalnia:sygn. 005; (1 egz.)
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
51. Współczesna logistyka / Andrzej Szymonik, Iwo Nowak. - Warszawa : Difin, 2018. - 351 stron ; 23 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Podręcznik
Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań
naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach
krajowych i zagranicznych, przedstawione w przystępnej formie.
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
52. Zarządzanie logistyczne / John J. Coyle, Edward J. Bardi, C. John Langley ; [red. nauk. Danuta Kempny, tł.
Edyta Klosa]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2010. - 734, [1] s. : il. ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Łańcuch dostaw, Podręczniki akademickie
Dział Informacja (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
53. Zarządzanie marketingowo-logistyczne : kontekst zrównoważonego rozwoju / Sabina Kauf, Marzena
Kramarz, Adam Sadowski. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. - 146 stron :
ilustracje ; 24 cm.
Hasła przedmiotowe: Logistyka gospodarcza, Marketing, Rozwój zrównoważony, Zarządzanie, Materiały
pomocnicze, Opracowanie
Książka stanowi pierwszą na rynku wydawniczym pozycję przedstawiającą niestandardowe podejście do
zarządzania marketingowo-logistycznego. Zostało one poszerzone o perspektywę zrównoważonego rozwoju oraz
wiele innych wątków, takich jak między innymi megatrendy, marketing 3.0, logistyka 4.0, omnikanałowość.
Dział Informacji (130). Czytelnia:sygn. 005.51; (1 egz.)
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