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PLAN WYDAWNICZY NA 2015 ROK

Wydawnictwa zwarte

1. Chmielewska D. Profi laktyka w nietrzymaniu moczu u kobiet 
w wieku reprodukcyjnym.

2. Chudy W. Aktywność ruchowa turystów na obszarze klastra tury-
stycznego „Beskidzka 5”.

3. Cichosz A. Inteligencja emocjonalna w ponadczasowym przesłaniu 
Pierre de Cubertina – rozprawa hab.

4. Cieślikowski K. Zarządzanie turystyką biznesową – aspekty glo-
balne i lokalne.

5. Dubrawski T. Historia fi zjoterapii w zarysie.
6. Fizjoterapia w wybranych chorobach narządów wewnętrznych. Red. 

C. Kucio., Z. Nowak.
7. Gospodarka nieformalna w Polsce i na świecie. K. Górka i in.
8. Groffi k D. Struktura aktywności fi zycznej młodzieży 15-16 letniej 

Górnego Śląska – rozprawa hab.
9. Halemba P. Zarządzanie projektami współfi nansowanymi z fundu-

szy Unii Europejskiejw sporcie, turystyce i ochronie zdrowia : praktyczne 
aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji.

10. Hyski M. Sztuka pisania pracy dyplomowej.
11. Hyski M., Pasternak A. Współczesne kierunki rozwoju turystyki.
12. Król H. Biomechaniczne aspekty wykonywania ćwiczeń specjalnych 

w doskonaleniu techniki sportowej.
13. Linek P. Charakterystyka mięśni bocznej ściany brzucha i ich rola 

w ukształtowaniu lordozy lędźwiowej dzieci i młodzieży.
14. Malewski K. Ekologiczne uwarunkowania aktywności fi zycznej.
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15. Metodyka nauczania techniki podstawowych elementów gry w piłce 
siatkowej. J. Bodys i in.

16. Mrozowicz K. Zarządzanie zespołami górskiej turystyki sportowej : 
dziedziczenie zachowań w systemowej teorii „rojów”.

17. Nowak S. Wybrane aspekty strategii zarządzania turystyką w regio-
nach z ośrodkami kultu religijnego.

18. Ochoa L. Zastosowanie technologii internetowych w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem turystycznym.

19. Olex-Zarychta D. Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych : 
podstawy teoretyczne i implikacje pedagogiczne.

20. Opara J. Fizjoterapia w udarach mózgu. Wyd. 2 uzup.
21. Podstawy taktyki gry w piłce siatkowej. J. Bodys i in.
22. Polechoński J. Metodyka zajęć ruchowych dla instruktorów rekreacji 

i sportu.
23. Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sporto-

wych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania. T. 2. Red. P. 
Halemba, K. Mrozowicz.

24. Produkt rekreacyjny gminy/miasta : marketing i zarządzanie jako-
ścią. J. Kantyka i in.

25. Przygotowanie motoryczne w piłce siatkowej. G. Grządziel i in.
26. Rajchel R. Podstawy strzelectwa specjalnego z broni krótkiej.
27. Roczniok R. Zastosowanie narzędzi analizy statystycznej w stero-

waniu procesem optymalizacji selekcji sportowej – rozprawa hab.
28. Ropski J. Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole i możliwo-

ści jej doskonalenia  – rozprawa hab.
29. Ropski J. Innowacyjne metody nauczania edukacji dla bezpieczeństwa.
30. Sas-Nowosielski K. Teoria i metodyka treningu we wspinaczce spor-

towej.
31. Skalik K. Aktywizacja dziewcząt w procesie wychowania fi zycznego 

– rozprawa hab.
32. Stachura A. Współczesne tendencje w sporcie pływackim.
33. Stanula A. Selekcja i trening zawodników hokeja na lodzie w ujęciu 

systemowym – rozprawa hab.
34. Szopa J., Ulfi k A., Grabara M. Wybrane aspekty jogi jako rekreacji 

ruchowej.
35. Szopa R. Zbiór zadań z algebry wyższej.
36. Szymański A. Patologie społeczne i ich zwalczanie : zarys problematyki.
37. Ślusarczyk J. Studia z historii turystyki : od starożytności do czasów 

współczesnych.
38. Tomik R. Turystyka aktywna w województwie śląskim : wybrane 

zagadnienia.
39. Ulfi k A. Adekwatność dochodów samorządu terytorialnego do jego 

zadań własnych – rozprawa hab.
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40. Zasady i metody funkcjonowania przedsiębiorstwa w sektorze 
sportu i turystyki w teorii i praktyce. B. Grzeganek-Więcek i in.

41. Zawartka M. Spotter, steward gwarantem bezpieczeństwa imprez 
sportowych.

42. Zwierzchowska A. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka specjal-
nych i specyfi cznych potrzeb edukacyjnych.

Wydawnictwa ciągłe

1. „Journal of Human Kinetics”. Vol. 45, 46, 47, 48.


