
Opis 

Książka stanowi syntetyczne ujęcie treści z zakresu ekologii, ochrony środowiska, zagrożeo i logistyki, 

przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badao naukowych, a także rezultaty praktycznych 

wdrożeo koncepcji oraz rozwiązao logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. 

 

Zaprezentowany materiał jest ściśle związany z istotą ekologistyki w kontekście zagrożeo i 

bezpieczeostwa środowiska naturalnego. Wiele miejsca poświęcono gospodarce odpadami, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na opakowania w logistyce i ekologistyce. Ważnym materiałem, 

świadczącym o nowoczesnym podejściu ekologistyki jest zaprezentowanie treści technologii 

informatycznych w realizacji procesów związanymi z odpadami. Godnym uwagi w monografii, w 

kontekście ekologistyki, są narzędzia, które przyczyniają się do minimalizacji odpadów w wyniku 

racjonalizacji strumienia odpadów. 
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