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INFRASTRUKTURA LOGISTYKI 

 

Koordynacja modularna dużej liczby parametrów technicznych w łańcuchu transportowo-

magazynowym; Infrastruktura magazynowa; Infrastruktura manipulacyjna; Infrastruktura 

transportowa; Opakowania; Infrastruktura informatyczna ; Infrastruktura personalno-organizacyjna; 

Infrastruktura komunikacyjno-informacyjna; Logistyka on-line; Infrastruktura finansowo-bankowa; 

Dokumentacja i rejestry dotyczące infrastruktury logistycznej   
 

DOSTĘP DO RYNKU USŁUG LOGISTYCZNYCH, SPEDYCYJNYCH 

I TRANSPORTOWYCH 

 

Polityka transportowa Unii Europejskiej, Zasady Jednolitego Rynku transportu w Unii Europejskiej i 

w Polsce. Transeuropejska sieć transportowa (TEN). Konkurencja i interwencjonizm na rynku 

transportowym. Rynek usług transportu lotniczego – dostęp do rynku, identyfikacja rynku, 

segmentacja rynku, zależności ekonomiczne, diagnoza przemian na rynku w XXI wieku. Rynek 

usług transportu kolejowego – dostęp do rynku, identyfikacja rynku, segmentacja rynku, zależności 

ekonomiczne, diagnoza przemian na rynku w XXI wieku. Rynek usług transportu samochodowego – 

dostęp do rynku, , identyfikacja rynku, segmentacja rynku, zależności ekonomiczne, diagnoza 

przemian na rynku w XXI wieku. Rynek usług transportu wodnego – dostęp do rynku, , identyfikacja 

rynku, segmentacja rynku, zależności ekonomiczne, diagnoza przemian na rynku w XXI wieku.  

Umowa spedycji - Dostęp do rynku spedycyjnego, identyfikacja rynku, zależności ekonomiczne. 

Dokumenty FIATA, Karnety TIR. 

 

 

 

PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ 

 

Zagadnienia:  polityka międzynarodowa, sprawiedliwa globalizacja, ekonomia społeczna, polityka 

regionalna, badania naukowe a gospodarka, konkurencyjność gospodarki, system cen w gospodarce, 

strategia lizbońska, logistyka i transport, trendy demograficzne a migracje, ubóstwo na świecie,  

światowa sytuacja żywnościowa, WPR,  problem wyczerpalności surowców a bezpieczeństwo 

energetyczne, terroryzm a polityka bezpieczeństwa, dyplomacja. 

 

 

LOGISTYCZNE GIEŁDY INTERNETOWE 

 

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w 

warunkach globalizacji rynku - prezentacja wybranych zagadnień teoretycznych; Ewolucja 

systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wytwarzaniem w ogniwach łancuchów 

dostaw; Internetowe formy dystrybucji, wzrost znaczenia handlu za pomocą Internetu, elektroniczne 

platformy handlowe i logistyczne; Przykłady funkcjonowania internetowych branżowych rynków; 

Przykłady funkcjonowania internetowych giełd logistycznych, modele sklepów internetowych, 

przykłady sklepów internetowych. 

 

 



 

 

 

PRZEDMIOTY DO WYBORU - treści programowe 

Ekonomika procesów logistycznych  III rok  VI semestr 

 

 

GRY DECYZYJNE 

Optymalizacja decyzji przy istnieniu ograniczeń. Metoda mnożników Lagrange’a. Rozwiązywanie 

równań i układów równań - Solver. Drzewa decyzyjne. Cele tworzenia drzew decyzyjnych. 

Możliwości i ograniczenia wykorzystania drzew decyzyjnych. Wartość oczekiwana. Teoria gier. Gry 

o sumie zerowej. Gry o sumie niezerowej. Strategie czyste. Strategie mieszane. Wykorzystanie 

strategii max-minowych. Metody przypadków. 

NORMY TECHNICZNE I TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI W TRANSPORCIE 

 

Podstawowe informacje o infrastrukturze drogowej; Technologie przewozów osób i ładunków w 

transporcie samochodowym; Rozwój systemów transportu samochodowego; Polskie i unijne 

regulacje prawne dotyczące transportu samochodowego; Problematyka funkcjonowania i kierunki 

rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce i Unii Europejskiej; Czas pracy kierowców; Technologie 

multimodalne z udziałem transportu drogowego; Wykorzystanie czynników produkcji w 

przedsiębiorstwie transportu samochodowego; Proces transportowy i jego elementy; Inteligentne 

systemy zarządzania taborem samochodowym a technologia przewozu; Gospodarowanie w 

przedsiębiorstwie transportu samochodowego ; Racjonalność i efektywność działania 

przedsiębiorstwa transportu samochodowego; Wskaźniki techniczno-ekonomiczne w transporcie 

samochodowym; Ceny i koszty w przedsiębiorstwie transportu samochodowego; Problematyka 

kosztów zewnętrzny transportu samochodowego; Technologie załadunkowe i przeładunkowe. 

 

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA W LOGISTYCE 

 

Pojęcie , cele i zakres współpracy transgranicznej; Funkcje i etapy w rozwoju współpracy 

transgranicznej w Europie; Prawno -instytucjonalne warunkowania  współpracy transgranicznej w 

Europie; Podstawy prawne współpracy transgranicznej w Polsce; Formy współpracy transgranicznej; 

Projekty z zakresu logistyki w programach Phare CBC, Interreg, III A, IIIB, NMF, Programach 

Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Specyfika współpracy transgranicznej w logistyce na 

poszczególnych granicach Polski, Rola usług transportowych w handlu transgranicznym, Rola 

logistyki w wybranych regionach transgranicznych, Współpraca transgraniczna dziedzinie produkcji 

transgranicznej, ; Bariery i perspektywy współpracy transgranicznej w logistyce. 

 

 

INTERNATIONAL LOGISTICS 

 

Personal Introduction International Supply Chain  Management; International Logistics; 

Infrastructure Methods of Entry into Foreign Markets; International Contracts; Terms of Trade 

Incoterms; Terms of Payment, Currency of Payment (Managing Transaction risks); International 

Ocean Transportation; International Air Transportation; International land and Multi-Modal 

Transportation; Packaging for Export (Packaging logistics and retailers’ profitability: an IKEA case 

study); The Global Environment; Security in the Supply Chain 
 


