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BAZY DANYCH  

Academica 

 
Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową, 
zawierająca około 10 tysięcy publikacji o tematyce związanej z logistyką i transportem. 
Część zasobów dostępna jest bez ograniczeń, pozostałe udostępniane są na miejscu  
w Bibliotece WSB w Chorzowie na specjalnie w tym celu stworzonym stanowisku 
komputerowym. Zasoby bazy stale się powiększają. 
 

BazEkon 
 

 
Baza bibliograficzno-pełnotestowa zawierająca ponad 4 tysiące artykułów z zakresu 
transportu i logistyki, z czego ponad 1 tysiąc w pełnym dostępie, np. kompletne archiwum 
recenzowanego czasopisma Log Forum. Baza ogólnodostępna. 
 

DOAB 

 
Katalog książek w wolnym dostępie zawierający kilkaset tytułów ebooków z dziedziny 
logistyki i transportu w różnych językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim. Baza 
ogólnodostępna. 
 

EBSCO 
 

 
W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć ok. sześciuset publikacji  
o tematyce logistycznej w języku polskim, a także bardzo obszerny zasób materiałów  
w języku angielskim – około jednego miliona artykułów, raportów i nagrań. Baza dostępna 
na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu 
Extranetu. 
 

EconBiz 

 
Serwis prowadzony przez ZBW – Leinbiz Information Centre for Economics będący 
wyszukiwarką literatury głównie z zakresu ekonomii i biznesu oraz nauk pokrewnych. 
Zawiera teksty w pełnym wolnym dostępie – artykuły, czasopisma, rozdziały i książki.  
Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć materiały dotyczące logistyki w języku polskim  
oraz wiele tysięcy publikacji w języku angielskim i niemieckim. Baza ogólnodostępna.  
 



Elsevier 
Science Direct 

 
Obszerna baza zawierająca prawie 2 miliony artykułów z czasopism o tematyce związanej  
z logistyką i transportem, w znacznej części z pełnym dostępem do treści. Baza dostępna  
na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu 
Extranetu. 
 

IBUK 

 
Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw naukowych  
w pełnym dostępie. Tematykę logistyki porusza około 100 tytułów z ponad trzech tysięcy 
dostępnych dla naszej Uczelni. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu 
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

INFORLEX 

 
Baza z dostępem do 30 tytułów czasopism, głównie z zakresu prawa i rachunkowości,  
w której można również znaleźć artykuły o tematyce powiązanej z logistyką (ponad 500 
aktualnych artykułów a także liczne rozporządzenia i przepisy dotyczące prawa transportu 
itp.) Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem 
platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

Legalis 

 
Wielomodułowy System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck. Baza zawiera pełne 
wersje komentarzy, artykułów, orzeczeń, interpretacji oraz innych aktów prawa a także 
książki i czasopisma. W bazie dostępnych jest 20 tytułów czasopism, w tym „Prawo 
Zamówień Publicznych”, „Monitor Prawa H” i in. Oprócz tego udostępniona jest baza 
monografii z prawa cywilnego, rodzinnego, podatkowego, karnego, samorządowego, 
gospodarczego, własności intelektualnej, prawa spółek handlowych, rynku kapitałowego, 
pracy, nieruchomości czy Unii Europejskiej. Dostęp w dowolnym miejscu przez konto 
biblioteczne w Extranecie 
 

LEX Omega 

 
Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,  
w tym związane z logistyką i transportem a także prawem morskim i lotniczym. Baza 
dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN  
z poziomu Extranetu. 
 

ProQuest 

 
Pełnotekstowa baza zawierająca prawie 2 miliony materiałów o tematyce dotyczącej 
transportu i logistyki, m.in. artykuły z czasopism branżowych i naukowych a także raporty 
itp. Materiały w większości w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub  
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.  
 

SCIENCE 

 
Czasopismo z jednym z najwyższych wskaźników Impact Factor podejmujące tematykę  
z różnych dziedzin nauki, głównie z nauk przyrodniczych, jednak za pośrednictwem 
wyszukiwarki w archiwum można znaleźć również poszczególne artykuły dotyczące 
transportu oraz logistyki. Wszystkie artykuły w języku angielskim. Baza dostępna na terenie 
Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

SCOPUS 

 
Baza wydawnictwa Elsevier udostępniająca głównie abstrakty i cytowania, w której znaleźć 
można również pojedyncze artykuły w wolnym dostępie, także z zakresu logistyki. 
Większość materiałów w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub  
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 



SpringerLink 

 
Pełnotekstowa baza wydawnictwa Springer udostępniająca czasopisma i książki  
z różnorodnych dziedzin. Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć ponad milion materiałów 
(artykułów, rozdziałów oraz pełnych książek) z zakresu transportu i logistyki. Wszystkie 
publikacje dostępne są w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub  
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.  
 

Taylor & 
Francis 

 
Baza zawierająca tytuły czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmująca 
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, 
przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Ponad 200 tyś. 
artykułów w bazie dotyczy zagadnień logistyki i transportu. 
 

WEB OF 
SCIENCE 

 
Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate 
Analyticks zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Około 500 tysięcy 
dokumentów dotyczy transportu i logistyki, jednak baza stale się powiększa. Materiały  
w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

Wiley-
Blackwell 

 
Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub 
ograniczonym dostępem. Udostępnia pełne archiwa czasopism logistycznych: Journal of 
Business Logistics, Naval Research Logistics (NRL) a także książki: Intelligent Transport 
Systems: Technologies and Applications/Perallos A. [i inni], John Wiley & Sons, Ltd., 2015. 
oraz wielu innych. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

 

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
 
Bank Wiedzy Logistycznej - strona omawiająca najnowsze zmiany w branży logistycznej.  
 
 
Blog transportowy - blog poświęcony tematyce transportu głównie drogowego. Omawia pojazdy używane nie 
tylko w polskim transporcie, lecz także światowym.  
  
 
Blog transportowy.pl - praktyczny portal dla branży TSL. Zawiera aktualności z sektora transportowego, 
infografiki, a także niezbędne informacje dla przewoźnika czy kierowcy.  
 
 
BazTOL - to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych. Zawiera 
ponad 70 źródeł poruszających tematykę transportu.  
 
 
Edroga.pl - portal traktujący o transporcie drogowym w Polsce. Porusza między innymi zagadnienia związane  
z drogami i mostami, inżynierią ruchu, ochroną środowiska, mobilnością czy prawem.  
  
 
E-logistyczny - Serwis dostarcza najświeższych informacji z branży logistycznej i wszystkich pokrewnych.  
W obszarze zainteresowań serwisu znajdują się nowe rozwiązania i najnowsze technologie z dziedziny logistyki, 
łańcucha dostaw, magazynowania, technologii logistycznych, transportu i spedycji oraz zagadnień e-commerce. 
 

https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy
https://blogtransportowy1.blogspot.com/
https://blogtransportowy.pl/
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol
https://edroga.pl/
http://e-logistyczny.pl/


 
IntechOpen - serwis Open Access zwierający ponad 2,5 tysiąca książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, 
ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i logistyki itp. Książki są dostępne w języku angielskim. 
 

 
Inżynieria.com - portal wielobranżowy poświęcony tematyce wodno-kanalizacyjnej, drogowej, paliwowej, 
energetycznej, budowlanej itp.  

 
 
LOG 24 - portal w całości poświęcony aktualnościom ze świata logistyki, zawiera kategorie treści o tematyce 
łańcuchów dostaw, zakupów i zaopatrzenia, logistyki produkcji, magazynowania, transportu, floty, a także HR  
i marketing. Ponadto można znaleźć bazę konferencji branżowych, forum oraz oferty pracy. Udostępniane  
są również bezpłatnie bieżące numery e-wydań czasopism. 
 

 
Logistics Business - angielskojęzyczne czasopismo logistyczne. Na stronie czasopisma publikowane  
są pełne nieodpłatnie numery czasopisma.  

 
 
Logistyczny.com - portal poświęcony szeroko pojętej tematyce związanej z logistyką. W zakładce „Biblioteka” 
zebrane zostały liczne artykuły. 

 
 
Logistyka & Produkcja - bezpłatny dostęp do monografii wydawanych cyklicznie przez Katedrę Zarządzania 
Produkcją i Logistyki, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. 
 

 
Logistics and Transport - archiwum angielskojęzycznego czasopisma. 

 
 
Logistyka w Polsce - portal poświęcony tematyce logistyki w Polsce. Zawiera między innymi aktualne wiadomości, 
liczne artykuły branżowe, słownik czy katalog firm.  

 
 
Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego - znaleźć można różnego rodzaju raporty i statystyki z wielu dziedzin, 
w tym np. publikowane co roku Transport – wyniki działalności i wiele innych o tematyce transportu  
i łączności. 

 
 
Problemy Kolejnictwa - strona zawierająca archiwalne numery czasopisma. 

 
 
Przegląd Komunikacyjny - oficjalna strona czasopisma, w zakładce „Artykuły do pobrania” można przeglądać 
pełne numery czasopisma. Dodatkowo w postaci tabeli zebrane zostały wszystkie artykuły wydane w danym roku 
kalendarzowym. 

 
 
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego - jest periodykiem wydawanym w cyklu rocznym. 
Ukazują się w nim oryginalne, dotychczas niepublikowane opracowania, mające charakter naukowy. Ich 
autorami są pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego i innych jednostek naukowych  
z całej Polski. Niekiedy publikowane są również artykuły zagranicznych specjalistów.  
 

 

https://www.intechopen.com/
https://inzynieria.com/
https://log24.pl/
https://www.logisticsbusiness.com/digital-issues/
https://logistyczny.com/
http://publikacje.logistyka-produkcja.pl/
http://system.logistics-and-transport.eu/index.php/main/issue/archive
http://www.logistykawpolsce.pl/
http://stat.gov.pl/publikacje/
https://problemykolejnictwa.pl/pl/archiwum
http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl/
http://studiaimaterialy.pl/


 
SYSTEM WSPOMAGANIA ANALIZ I DECYZJI oraz DZIEDZINOWE BAZY WIEDZY - Stanowią nowoczesną platformę 
umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej. 
Wśród nich znajdziemy min. Bazy poświęcone Transportowi i Łączności.  
 

 
WUT Journal of Transportation Engineering - archiwum zeszytów naukowych wydawany przez Politechnikę 
Warszawską, Wydział Transportu.  

 
 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego. Modelowanie Procesów  
i Systemów Logistycznych - archiwalne numery zeszytów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.  

 
 

 

http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx
https://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/WUT-Journal-of-Transportation-Engineering/Zeszyty
https://ekonom.ug.edu.pl/web/znetl/index.html?lang=pl&ao=archive_volumes_(numery_archiwalne)
https://ekonom.ug.edu.pl/web/znetl/index.html?lang=pl&ao=archive_volumes_(numery_archiwalne)

