
„Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. 
Kompendium wiedzy praktycznej”.  
dr inż. Dariusz Starkowski,
dr hab. inż. Krzysztof Bieńczak,
prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki.
Poradnik, który jest „biblią” zawodowego kierowcy.

Tom II Przepisy prawne. Wydanie 2 (2009 r.) omawia szczegółowo wymagania prawne wprow-
adzone dyrektywami Unii Europejskiej po 10.09.2009 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji oraz okresowego szko- 
lenia kierowców niektórych pojazdów drogowych przewozu rzeczy lub osób oraz przez regulację krajową 
wprowadzonej przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia 
kierowców wykonujących przewóz drogowy. Cena: 80 zł (795 stron)

Tom III Środowisko pracy kierowcy. Logistyka. Wydanie 2 (2010 r.) omawia całość 
zagadnień związanych ze zdrowiem, środowiskiem i ergonomią stanowiska pracy kierowcy. Specyfikę 
przewozów: kombinowanych, ładunków nienormatywnych, żywych zwierząt, żywności, odpadów 
oraz przewozów specjalistycznych, a także logistykę magazynowo-spedycyjną oraz centra logistyczne. 
Cena: 104 zł (602 strony)

Tom IV Przepisy w transporcie drogowym (2011 r.). Podręcznik omawia najnowsze 
przepisy UE wprowadzone w dniu 04.12.2011 r. i obowiązujące w Polsce od 4 grudnia 2011 roku, które 
ustanawiają wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego 
(Rozporządzenie 1071) i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L300/51), oraz w sprawie 
wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych zmieniające 
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. U. UE L. 2009. 300. 88). Oprócz przepisów wynikających 
z powyższych Rozporządzeń zostały omówione następujące zagadnienia: giełdy transportowe, europe-
jskie systemy opłat drogowych, przepisy celne, w tym transportowe aspekty Incoterms 2010, ubezpiec-
zenia komunikacyjne dla przewoźników drogowych.Tom IV stanowi UZUPEŁNIENIE infor-
macji zawartych w tomie II. Cena: 105 zł (331 stron)

Tom V Transport  kołowo-drogowy. W tomie omówione zostały następujące zagadnienia: 
Przewóz artykułów żywnościowych, Przewóz żywych zwierząt, Transport odpadów, Przewozy specjal-
istyczne (nadwozia specjalistyczne), Transport ładunków nienormatywnych, Transport drogowy drewna, 
obszerny rozdział poświęcony zagadnieniom transportu kombinowanego oraz jednostek ładunkowych 
występujących w transporcie intermodalnym. Poradnik został wzbogacony i uzupełniony o Suplement 
tomu IV wyd.1 – Przepisy w transporcie drogowym – System pobierania opłat za infrastrukturę drogową 
w Europie, zgodnie ze stanem prawnym z dnia 31.03.2012 r . Cena: 149 zł (536 stron)
Tom I Zabezpieczenia ładunków. Zagadnienia techniczne. Wydanie 3 (2012 r.)
Poradnik ten kierowany jest do przewoźnikow drogowych zobowiązanych do uzyskania Certyfikatu Kom-
petencji Zawodowych (CPC) oraz dla kierowców w transporcie drogowym Świadectwa Kompetencji Zawo-
dowych (ŚKZ). Cały podręcznik omawia niezbędne wiadomości niezbędne do zrealizowania tego celu.

Cena: 89 zł (410 stron)

Wydawnictwo SYSTHERM jest częścią Firmy SYSTHERM D. Gazińska sp. j. Zostało utworzone w 1999 roku w celu promowania nowości technicznych 
i przybliżania czytelnikom wiedzy z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa, wentylacji i innych dziedzin techniki.
Autorami książek technicznych, poradników, kalendarzy branżowych są pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz specjaliści firm zajmujących się 
produkcją i eksploatacją różnego typu urządzeń. Recenzentami wydawanych przez nas publikacji są najwybitniejsze autorytety w Polsce.
Publikacje te, zawierają niezbędne dla każdego fachowca wiadomości, wykresy i zestawienia tabelaryczne, umożliwiające optymalizację doboru 
urządzeń i technologii. Niejednokrotnie można również w nich znaleźć dane katalogowe oraz przykłady obliczeń i praktycznych zastosowań poparte 
wieloletnim doświadczeniem autorów.
Powstałe w Wydawnictwie SYSTHERM książki adresowane są do osób zawodowo związanych z szeroko rozumianą problematyką chłodniczą, kli-
matyzacyjną, ogrzewniczą, motoryzacyjną etc., a więc projektantów, monterów, serwisantów oraz innych osób i firm poszukujących praktycznych 
i niezbędnych informacji o branży. Książki te są dystrybuowane poprzez różnorodne kanały dystrybucji, takie jak: internetowe księgarnie, portale 
branżowe, księgarnie techniczne na terenie całego kraju, uczelnie wyższe, oddziały firmy SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja etc.
Działalność Wydawnictwa SYSTHERM to nie tylko publikacja książek z branży technicznej ale również wydawanie publikacji tworzonych na potrzeby 
reklamowo – promocyjne poszczególnych firm, takich jak ARMACELL, BORYSZEW, DAIKIN, DANFOSS, LAB-EL, LG - ELECTRONICS, AES, i inne.
Ponadto Wydawnictwo SYSTHERM oferuje także przygotowanie do druku książek, broszur oraz doradztwo i zastępstwo wydawnicze, projekty gra-
ficzne, ilustracje do książek, wykonanie katalogów, folderów, druków reklamowych i ulotek oraz kalendarzy reklamowych (książkowych z wkładką 
merytoryczną o wybranej tematyce, ściennych, biurkowych, kieszonkowych), a także obsługę reklamową działań i produktów firmowych oraz reali-
zację zamówień nietypowych i specjalnych.

Kontakt i składanie zamówień:

SYSTHERM  D. Gazińska sp.j.  ·  ul. św. Wincentego 7  ·  61 - 003 Poznań  ·  tel. 61 850 75 98  ·  fax 61 850 75 55  ·  www.systherm.pl

Jolanta Trębicka Przemysław Jankowski mgr Magdalena Paszkowska
tel. 61 850 75 13 tel. 850 75 98 tel. 61 850 75 96, 603 663 910
jolanta.trebicka@systherm.pl przemek.jankowski@systherm.pl magdalena.paszkowska@systherm.pl

Teraz jeszcze taniej!

Promocyjna oferta Wydawnictwa!

Cena promocyjna: 5 tomów – 399 zł 

Nowość!

Kupując więcej płacisz mniej!



„Środowisko wewnętrzne, wentylacja i wyposażenie  
technologiczne pomieszczeń inwentarskich. Bydło, kozy i owce”.
Praca zbiorowa pod red. dr inż. Bolesława Gazińskiego

Książkę tę napisali najbardziej znani i cenieni profesorowie praktycy z uczelni technicznych 
z Polski. Publikacja ta, zawiera kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat 
klimatyzacji, wentylacji i wyposażenia technologicznego pomieszczeń inwentarskich dla: 

bydła, kóz i owiec. W części wstępnej omówiono zasadność stosowania systemów klima-
tyzacji i wentylacji w pomieszczeniach inwentarskich. Wykazano również wpływ warun-
ków mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich na parametry życiowe zwierząt hodowla-
nych: zapadalność na choroby, śmiertelność, płodność, przyrost masy mięśniowej i inne. 
Cena: 80 zł (270 stron)

„Poradnik klimatyzacji” 
Baumgarth / Hörner / Reeker
przekład z języka niemieckiego

W opracowaniu przedstawiono warunki klimatyczne pomieszczeń, zagadnienia mete-
orologiczne dla Polski i Europy, gospodarkę cieplną człowieka, zasady działania układu 
klimatyzacji, przemiany powietrza wilgotnego, termodynamiczne podstawy zachowań 

podstawy zachowań gazów, podstawy chłodnictwa, omówiono podstawy oczyszczania 
powietrza, dane dotyczące automatyki i jej optymalizacji etc. Jest to „biblia” dla osób 
związanych z branżą klimatyzacji zarówno w sposób praktyczny jak i czysto teoretyczny.
Książka przeznaczona jest dla projektantów i instalatorów oraz studentów.
W przygotowaniu również tom II pt.: „Zastosowania”.
Cena: 146 zł (578 stron)

„Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie, montaż, certyfikacja 
energetyczna, eksploatacja”.
Praca zbiorowa pod red. prof. dr hab. inż. Haliny Koczyk

Poradnik zawiera niezbędne informacje dotyczące najczęściej stosowanych systemów 
ogrzewań wodnych oraz ich elementów składowych. Sposób projektowania poparto 
przykładowymi projektami instalacji dla budynku jednorodzinnego wraz z kosztorysami. 
Omówiono także zagadnienia związane z termomodernizacją budowlaną oraz oceną 

„Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i 
przepisy prawne”.
Praca zbiorowa pod red. dr inż. Bolesława Gazińskiego

W książce omówiono budowę i zasadę działania sprężarek tłokowych, sprężarek typu 
scroll, śrubowych oraz rotacyjnych. Podano metody regulacji wydajności sprężarek. 
Omówiono budowę i zastosowanie chłodniczych wymienników ciepła: skraplaczy, parow-

efektywności ekonomicznej jej stosowania. Przedstawione zostały ponadto informacje 
dotyczące projektowania i wykonania ogrzewań podłogowych oraz zamieszczono rozdział 
o układach solarnych. Ponadto drugie wydanie zostało rozszerzone o takie zagadnienia 
jak certyfikacja energetyczna budynków w świetle aktualnych przepisów, obliczanie 
projektowego obciążenia cieplnego oraz nowe tendencje w projektowaniu budynków. 
Publikacje kierujemy do specjalistów z  zakresu ogrzewnictwa i branży ciepłowniczej, a 
także do środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych 
oraz osób szukających wiedzy praktycznej.
Cena: 138 zł (524 strony)

ników, chłodnic międzystopniowych etc. Dokonano przeglądu urządzeń pod względem 
rozwiązań konstrukcyjnych i zasad działania. Przedstawiono możliwości zastosowań 
agregatów do schładzania wody, a także eksploatację urządzeń chłodniczych w kontekście 
aktualnych regulacji prawnych.
Niniejszy tytuł kierujemy do specjalistów z branży chłodniczej, a także do środowisk na-
ukowo – technicznych, studentów wyższych uczelni technicznych.
Cena: 129 zł (315 stron)

„Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Klimatyzacja pojazdów 
samochodowych”.
Praca zbiorowa pod red. dr inż. Bolesława Gazińskiego

Kompendium wiedzy z zakresu klimatyzacji pojazdów samochodowych. Pierwsza taka 
książka na rynku polskim napisana przez zespół polskich autorów (z Krakowa, Łodzi, War-
szawy i Poznania). Omówiono w niej zarówno zagadnienia teoretyczne, szczegółową bu-

dowę jak i problemy eksploatacji klimatyzacji pojazdów samochodowych. Poruszono tutaj 
tematykę klimatyzacji samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów 
oraz maszyn budowlanych. Publikacja skierowana zarówno do firm i osób związanych z 
branżą klimatyzacyjną i samochodową oraz środowisk naukowców, studentów i uczniów 
kierunków związanych z motoryzacją.
Cena: 98 zł (233 stron)

„Zdrowy dom”.
Praca zbiorowa pod red. dr inż. Bolesława Gazińskiego 

„ZDROWY DOM” jest poradnikiem branżowym. Jest to nowa pozycja wydawnicza adreso-
wana do wszystkich którzy pragną żyć w zdrowych domach i mieszkaniach. Liczymy na 
zainteresowanie tym tytułem biur projektowych, firm deweloperskich, architektów, firmy 
murarskie i  wykończenia wnętrz, studentów i  uczniów kierunków technicznych a  także 
domowych majsterkowiczów. Książka jest opracowana przez specjalistów, inżynierów 

i lekarzy, a zawarta w niej treść jest zgodna z najnowszymi wymaganiami wyposażenia 
wnętrz. Publikacja zawiera niezbędną wiedzę dotyczącą urządzenia mieszkania, domu 
w taki sposób aby był on naszą ostoją i nie stwarzał żadnego zagrożenia dla naszego zdro-
wia. Książka ta ma podnieść świadomość czytelników poruszając aspekt prozdrowotny 
materiałów wykończeniowych, wody pitnej, ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji 
pomieszczeń. W książce omówiono również alergie i przyczyny jej występowania. Poru-
szono również problematykę osób niepełnosprawnych i przystosowania do nich mieszkań 
i domów.
(247 stron)

„Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia. 
Teoria i praktyka”.
inż. Viktor Pyrkov

W książce są analizowane idealne i robocze charakterystyki przepływowe zaworów o róż-
nej konstrukcji. Ponadto omówiono metody doboru zaworów równoważących w oparciu 
o ich autorytety. Analizuje się wpływ odbiorników na współpracę z termoregulatorem. 
Przeanalizowano także wpływ odbiorników, rurociągów i pomp na pracę termoregula-
torów, jak również zaworów ręcznej i automatycznej regulacji. Cena: 69 zł.

Wkrótce wydanie!

„Technika chłodnicza dla praktyków.
Przechowalnictwo żywności. Wydanie II
Praca zbiorowa
pod red. dr inż. Bolesława Gazińskiego
(338 stron)ŻYWNOŚCI

Wkrótce wydanie!

Podane ceny są cenami brutto


