
Prace magisterskie napisane pod kierunkiem dra L. Reszki 

2022 

 Proces zakupowy w logistyce przedsiębiorstwa sektora MŚP na przykładzie 
Emulbit sp. z o.o. 

 Wsparcie logistyczne organizacji masowych imprez muzycznych na przykładzie 
Opery Leśnej w Sopocie 

 Wsparcie logistyczne pasażerskiego transportu zbiorowego na przykładzie 
SKM Trójmiasto 

 Transport w logistyce przedsiębiorstwa branży paliwowej na przykładzie Orlen 
Paliwa Sp. z o.o. 

 Logistyczne i marketingowe aspekty obsługi klienta w pasażerskim transporcie 
kolejowym na przykładzie SKM Trójmiasto 

 Nowoczesne rozwiązania magazynowe w logistyce na przykładzie 
przedsiębiorstw Amazon.com Inc., LPP SA i Decathlon SA 

 Obsługa logistyczna procesów manipulacyjnych ładunków niebezpiecznych w 
transporcie morskim na przykładzie Portu Morskiego Gdynia 

 Transport w logistyce przedsiębiorstwa branży spożywczej na przykładzie 
spółki Cedrob S.A. 

2021 

 Logistyka w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie Przedsiębiorstwa 
Handlowo-Usługowego „Magda” 

 Stan i kierunki rozwoju systemu wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 Systemy informatyczne w logistyce na przykładzie systemu Microsoft Dynamics 
365 

 System wsparcia logistycznego operacji wojskowych prowadzonych poza 
terytorium kraju na przykładzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 
Afganistanie 

 Proekologiczne rozwiązania w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa sektora usług 
TSL na przykładzie DHL 

 Innowacyjne rozwiązania w logistyce miasta na przykładzie Elbląga 

 Znaczenie czynnika czasu w logistycznej obsłudze klienta przedsiębiorstwa 
handlowego na przykładzie Wysepka S.C. 

 Logistyka sfery dystrybucji przedsiębiorstwa branży odzieżowej na przykładzie 
LPP S.A. 

 Wsparcie logistyczne procesu tworzenia gry komputerowej na przykładzie 
przedsiębiorstwa Giant Lazer Sp. z o.o 



2019 

 Logistyczna obsługa klienta w pasażerskim transporcie lotniczym 

 Logistyczne i marketingowe aspekty obsługi klienta na rynku e-commerce w 
Polsce 

 Infrastruktura transportu w logistyce miasta na przykładzie Płocka 

 Systemy informatyczne i telematyczne wspomagające procesy magazynowania 
na przykładzie przedsiębiorstwa Neuca S.A. 

 Nowoczesne technologie w transporcie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa 
świadczącego usługi logistyczne na przykładzie Omida Group 

 Wsparcie logistyczne sfery produkcji przedsiębiorstwa branży mebli 
tapicerowanych na przykładzie "TRANSVERU" 

2018 

 Logistyka sfery zaopatrzenia w małym przedsiębiorstwie handlowo-usługowym 
na przykładzie sklepów przedsiębiorstwa P.P.H.U. Agromax 

2017 

 Partnerstwo publiczno-prywatne w logistycznych inwestycjach 
infrastrukturalnych w Polsce 

 Logistyczne i marketingowe aspekty obsługi klienta na przykładzie Oddziału 
Bankowości Detalicznej mBanku w Toruniu 

 Logistyczna obsługa klienta w branży naftowej na przykładzie stacji PKN 
Orlen w Przysieku 

 Logistyczna obsługa klienta w hurtowni na przykładzie przedsiębiorstwa ERD-
BUD 

 Koszty procesów logistycznych sfery dystrybucji przedsiębiorstwa branży 
FMCG na przykładzie Bonduelle Polska S.A. 

 Wpływ inwestycji na rentowność przedsiębiorstw usług logistycznych na 
przykładzie branży transportu i gospodarki magazynowej 

 Logistyczna obsługa klienta w hurtowni farmaceutycznej na przykładzie Grupy 
NEUCA 

 Planowanie sprzedaży i operacji (SOP) w logistyce przedsiębiorstwa sektora 
spożywczego na przykładzie Kupiec Sp. z o.o. 

 Optymalizacja wielokryterialna w logistyce sfery zaopatrzenia producenta 
artykułów sanitarno-higienicznych na przykładzie oceny dostawcy w 
przedsiębiorstwie Bella Sp. z o.o. 

 Wsparcie logistyczne zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym na 
przykładzie PEPEES S.A. 



 Prognozowanie popytu w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa 
handlowo-produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa "Frank" 

 Gospodarka odpadami medycznymi w logistyce przedsiębiorstwa usług 
medycznych na przykładzie Lecznic Citomed sp. z o.o. 

 Logistyczne i marketingowe aspekty obsługi klienta w przedsiębiorstwie 
produkującym maszyny rolnicze na przykładzie Kujawskiej Fabryki Maszyn 
Rolniczych KRUKOWIAK Sp. z o.o. 

 Logistyka w kształtowaniu poziomu obsługi klienta urzędu administracji 
podatkowej na przykładzie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu 

2016 

 Logistyczne i marketingowe aspekty obsługi klienta na przykładzie 
przedsiębiorstwa turystycznego 

 Gospodarka materiałowa w logistyce przedsiębiorstwa branży spożywczej 

 Infrastruktura transportu w systemie wsparcia logistycznego Polski 

 Logistyczna obsługa klienta w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w sieci 
handlu detalicznego na przykładzie CCC S.A. 

 Obsługa klienta w przedsiębiorstwie usług kurierskich 

 Wpływ logistyki na środowisko naturalne 

 Logistyka sfery zaopatrzenia w branży mięsnej na przykładzie spółki 
"PEKLIMAR" 

 Wpływ logistyki na koszty przedsiębiorstwa usługowego na przykładzie 
"OrlenEko" 

2015 

 Wsparcie logistyczne strefy zaopatrzenia procesu napraw na przykładzie iQor 
AMS 

 Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw dystrybucyjno-
handlowych przez logistyczną obsługę klienta 

 Obsługa klienta jako element łączący logistykę i marketing na przykładzie 
przedsiębiorstw branży kurierskiej 

 Wsparcie logistyczne procesów produkcyjnych na przykładzie produkcji folii z 
tworzyw sztucznych w zakładach chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. 

 Transport w logistyce miasta na przykładzie Bydgoszczy 

 Znaczenie systemów informatycznych w logistyce przedsiębiorstwa 
produkcyjnego na przykładzie Wydziału Folii Tworzywowych w Zakładach 
Chemicznych w Bydgoszczy 

 Przedsiębiorstwo dystrybucyjne jako podmiot świadczący usługi logistyczne w 
branży chemicznej na przykładzie NAVO PGD Sp. z o.o 



 Systemy informatyczne w logistyce przedsiębiorstwa handlowego na 
przykładzie Holkap sp. z o.o. 

 Logistyka procesów dystrybucji przedsiębiorstwa branży spożywczej na 
przykładzie OSM ROTR Rypin 

 Transport w systemie wsparcia logistycznego miasta na przykładzie Świecia 

 Magazynowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa 
przemysłowego na przykładzie Hanplast sp. z o.o. 

 Inteligentne Systemy Transportowe w systemie wsparcia logistycznego miasta 
na przykładzie Bydgoszczy 

 Wpływ obsługi klienta na poziom satysfakcji klientów i wizerunek 
przedsiębiorstwa na rynku usług logistycznych 

 Systemy informatyczne w obsłudze klienta przedsiębiorstwa transportowego na 
przykładzie przedsiębiorstwa MR-TRANS 

 Wsparcie logistyczne procesów dystrybucji branży FMCG na przykładzie 
CCHBC Polska Sp. z o.o. 

 Procesy logistyczne sfery produkcji na przykładzie ośrodka wydruku i 
konfekcjonowania Poczty Polskiej 

 Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej w systemie wsparcia 
logistycznego Polski w świetle założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

 Znaczenie systemów informatycznych w logistyce dużego przedsiębiorstwa na 
przykładzie OSM ROTR Rypin 

 Obsługa klienta w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 
sektora MSP na przykładzie PPHU „ORPAK” Orbaczewski i Wspólnicy Sp. J. 

 Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie usługowym branży IT na 
przykładzie Atos IT Services Sp. z o. o. 

 Prognozowanie w logistyce przedsiębiorstwa branży gazowniczej na 
przykładzie Gdańskiego Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. 

 Logistyka procesów zaopatrzenia przedsiębiorstwa produkującego wyroby 
medyczne 

 Małe przedsiębiorstwa spedycyjne na rynku usług logistycznych w Polsce 

 Obsługa klienta w przedsiębiorstwie produkcyjnym na przykładzie Vossloh 
Cogifer Polska sp. z o. o. 

 Logistyka przedsiębiorstwa transportowego sektora MŚP na przykładzie Sokół 
Spółka Usług Transportowych R.R. Sokołowscy 

 Logistyka zaopatrzenia jako czynnik wpływający na konkurencyjność 
przedsiębiorstw na rynku instalatorów w branży HVAC w Polsce 

2014 



 Analiza możliwości wdrożenia informatycznych systemów CRM w obsłudze 
klienta przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A.  

 Systemy informatyczne w logistyce sfery produkcji przedsiębiorstwa na 
przykładzie SPX F.T. Poland Sp. z o.o. 

 Wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie 
"Magnum"  

 Infrastruktura transportu w systemie wsparcia logistycznego Polski 

 Gospodarka niebezpiecznymi odpadami medycznymi w logistyce podmiotu 
leczniczego na przykładzie Pallamed sp. z o.o. 

 Obsługa klienta w przedsiębiorstwie usługowo-handlowym na przykładzie 
T.K.J. Matuszewski 

 Logistyka sfery dystrybucji przedsiębiorstwa branży drogeryjnej na przykładzie 
Rossmann sp. z o.o. 

 Logistyka przedsiębiorstw sektora MSP branży spożywczej na przykładzie 
"Zaskocz" Nowak Jadwiga, Artur, Maciej Sp. J.  

 Nowoczesne technologie jako narzędzia ograniczania negatywnego wpływu 
logistyki na środowisko naturalne 

 Reengineering procesów magazynowych i dystrybucyjnych w przedsiębiorstwie 
branży motoryzacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa Arpol Motor Company 
Sp. z o.o. 

 Wsparcie logistyczne procesu produkcyjnego w branży mięsnej na przykładzie 
przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem drobiu 

 Gospodarka odpadami w systemie wsparcia logistycznego miasta na 
przykładzie Bydgoszczy 

 Logistyka przedsiębiorstwa funkcjonującego w łańcuchu dostaw na przykładzie 
producenta maszyn żniwnych CNH Polska sp. z o.o. 

 Systemy informatyczne wykorzystywane w działaniach logistycznych 

 Wsparcie logistyczne w budownictwie stalowym na przykładzie 
przedsiębiorstwa Edaxsystems 

 Obsługa klienta w sklepie internetowym na przykładzie Sklepu Muzycznego 
DEMO 

2013 

 Wpływ fuzji przedsiębiorstw na funkcjonowanie logistyki na przykładzie spółek 
Pepsi General Bolters i Frito Lay Poland Sp. z o.o. 

 Logistyka sfery produkcji na przykładzie przedsiębiorstwa perfumeryjnego 

 Procesy logistyczne sfery dystrybucji przedsiębiorstwa na przykładnie PHU 
„Stek” 



 Wsparcie logistyczne wojsk podczas działań zbrojnych na przykładzie misji 
stabilizacyjnej w Afganistanie 

 Archiwum jako podmiot świadczący usługi logistyczne 

 Wsparcie logistyczne sfery dystrybucji przedsiębiorstwa na przykładzie Paroc 
Polska Sp. z o. o. 

 Systemy informatyczne w logistyce sfery produkcji przedsiębiorstwa 
produkcyjnego na przykładzie Apator SA  

 Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie hotelowym 
Majewicz Sp. z o.o. Hotel "Pod Orłem" 

 Znaczenie gospodarki magazynowej w logistyce przedsiębiorstwa na 
przykładzie Educarium sp. z o. o. 

 Outsourcing w logistyce przedsiębiorstw na przykładzie regionu pilskiego 

 Perspektywy rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce 

 Stan i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce 

2012 

 Systemy informatyczne w logistyce na przykładzie oprogramowania Oracle 

 Wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa rolnego 

 Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie branży ogrodniczej na 
przykładzie "Atelier Home" Sp. z o.o. 

 Systemy informatyczne w logistyce przedsiębiorstwa handlowego na 
przykładzie hurtowni alkoholu "Kujawianka 

 Procesy logistyczne sfery zaopatrzenia w mikroprzedsiębiorstwie branży 
spożywczej na przykładzie sklepów spożywczo-przemysłowych A. Nowacka 

 Logistyczna obsługa klienta w budowaniu przewagi konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa handlowo-usługowego na przykładzie Biuro Plus Janowscy 
Sp.J. 

 Logistyczne i marketingowe aspekty obsługi klienta w banku na przykładzie 
Wydziału Klienta Detalicznego PKO BP SA 

 Gospodarka magazynowa w logistyce w branży elektronicznej  na przykładzie 
przedsiębiorstwa Sharp 

 Logistyczna obsługa klienta w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie Butiku 
F.H.U. "Elegancja" 

 Logistyka sfery zaopatrzeniowej przedsiębiorstwa branży metalowej na 
przykładzie Thyssenkrupp Energostal S.A. 

 Logistyka sfery zaopatrzenia w przedsiębiorstwie branży elektrycznej na 
przykładzie Partex 



 Referencyjny model obsługi logistycznej łańcucha dostaw w aspekcie importu 
towarów z Chin 

 Logistyka informacji w przedsiębiorstwie sektora TSL na przykładzie Syleni 

 Logistyka w przedsiębiorstwie transportu drogowego sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw na przykładzie "MEGA SIERPC SPÓŁKA Z O.O." 

 Wpływ jakości procesów logistycznych na konkurencyjność przedsiębiorstwa 
na przykładzie producenta artykułów opatrunkowo-higienicznych  

 Logistyka sfery zaopatrzenia przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie 
PKP Energetyka S.A. Zakład Kujawski w Bydgoszczy 

 Wpływ obsługi klienta na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie 
branży artykułów sanitarno-higienicznych 

 Racjonalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie branży materiałów 
budowlanych na przykładzie Cementowni "Kujawy" w Bielawach 

 Informatyczne systemy planowania zasobów w logistyce  przedsiębiorstwa 
branży elektronicznej na przykładzie  Jabil Circuit Poland 

 Rola operatora logistycznego w obsłudze łańcucha dostaw 

 Wpływ systemu zarządzania jakością na obsługę klienta w organizacji na 
przykładzie Starostwa Powiatowego w Brodnicy 

 Zarządzanie zapasami w logistyce przedsiębiorstwa na przykładzie hurtowni 
farmaceutycznej Neuca S.A. 

 Logistyka w przedsiębiorstwie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 
na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

 Systemy telematyczne stosowane przez przedsiębiorstwa sektora TSL 

 Wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa w branży motoryzacyjnej na 
przykładzie przedsiębiorstwa RAD-OIL 

 Stan i możliwości  rozwoju polskiej infrastruktury logistycznej 

 Wpływ projektów na koszty logistyczne na przykładzie przedsiębiorstwa branży 
spożywczej 

 Narzędzia zarządzania logistyką zaopatrzenia w hurtowni farmaceutycznej na 
przykładzie przedsiębiorstwa Neuca S.A. 

 Logistyka  w porcie morskim na przykładzie portu Gdynia 

 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie branży metalowej a przykładzie ZSM 
USRUS Sp. z o.o. 

 Outsourcing procesów logistycznych w przedsiębiorstwie przemysłu na 
przykładzie Zakładów Mięsnych „Kier” 

 Wpływ konsolidacji na procesy logistyczne Poczty Polskiej S.A. na przykładzie 
węzła ekspedycyjno-rozdzielczego w Lisim Ogonie 



 Strategie logistycznej obsługi klienta w wybranych przedsiębiorstwach branży 
kurierskiej 

2011 

 Obsługa pasażerów w porcie lotniczym na przykładzie lotniska w Łodzi 

 Logistyka produktów Poczty Polskiej S.A. 

 Komunikacja miejska w systemie wsparcia logistycznego Bydgoszczy  

 Pasażerski transport publiczny w logistyce na przykładzie Gminy Drzycim  

 Wdrożenie informatycznego systemu planowania zasobów w logistyce dużego 
przedsiębiorstwa produkcyjnego na przykładzie Mondi Świecie S.A.  

 Zarządzanie relacjami z klientem w logistyce na przykładzie przedsiębiorstwa 
CEMTEL 

 Wykorzystanie systemu kodów kreskowych GSI w zarządzaniu 
bezpieczeństwem i jakością żywności w przemyśle mięsnym na przykładzie 
Zakładu Mięsnego "RITTER" w Lisewie  

 Perspektywy rozwoju usług logistycznych w Polsce  

 Rynek usług logistycznych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej 

 Logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego na 
przykładzie Bonduelle Polska S.A. 

 Gospodarka magazynowa w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa  

 Wpływ globalizacji na zarządzanie łańcuchem dostaw na podstawie pewnego 
przedsiębiorstwa z Torunia z branży alkoholowej 

 Logistyka materiałów niebezpiecznych 

2010 

 Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw produkcyjno-handlowych 
przez logistyczną obsługę klienta i pozytywny wizerunek na przykładzie CEG-
TOR" 

 Obsługa klienta jako element łączący logistykę i marketing 

 Wpływ wyboru strategii logistycznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa 
branży motoryzacyjnej na przykładzie Forda i Toyoty 

 Logistyczna obsługa klienta w przedsiębiorstwie Poczta Polska w kontekście 
liberalizacji rynku usług pocztowych 

 Wsparcie logistyczne przedsiębiorstwa transportowego na przykładzie 
Transport Osobowy Autobusem STOJECCY Sp. j. 

 Wpływ wdrożenia strategii Kanban na logistykę przedsiębiorstwa na 
przykładzie Mechanika Nawrocki 

 Wsparcie logistyczne sfery produkcji przedsiębiorstwa metalowego na 
przykładzie GCB Metal – Produkt Sp. z.o.o. 



 Logistyczne i marketingowe aspekty obsługi klienta na przykładzie HF 
Helvetia Furniture Sp. z o.o. 

 Outsourcing logistycznej obsługi klienta na przykładzie Grupy Kapitałowej 
Energa w Gdańsku 

 Strategie logistyczne przedsiębiorstw sektora TSL w Polsce na przykładzie 
„Euromex” 

 Informatyczne systemy planowania zasobów w przedsiębiorstwie 

 Outsourcing usług logistycznych na przykładzie Zakładów Tłuszczowych 
Kruszwica S.A. 

 Podpis elektroniczny jako narzędzie usprawniające logistykę informacji na 
przykładzie przedsiębiorstwa Jabil Global Services Poland Sp. z o. o. 

 Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie branży wydawniczej prasy na 
przykładzie wydawcy gazety Express Bydgoski 


