SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
INSTYTUT EKONOMII I FINANSÓW
KATEDRA LOGISTYKI
ZAPRASZAJĄ
NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PT.

WYZWANIA LOGISTYKI WE
WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Warszawa, 21 stycznia 2021 r.
Konferencja zostanie przeprowadzona
w formie zdalnej na platformie MS Teams

Szanowni Państwo,
Logistyka jest niezbędna we współczesnym świecie. Właściwie
wszystkie działania związane z aktywnością gospodarczą i ludzi,
w

większym

logistycznych.

lub

mniejszym

Logistyka

zakresie,

obejmuje

wymagają

wiele

działań

zróżnicowanych

czynności. Z uwagi na to, że jest tak ważna dla właściwego
funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa, wymaga ciągłego
udoskonalania. Te zmiany dokonują się jednocześnie w wielu
obszarach

działalności

logistycznej.

Dlatego

występuje

specjalizacja firm w zakresie danego odcinka. Oczywiście są też
tendencje do kompleksowego świadczenia usług logistycznych
przez jeden podmiot. Duża liczba czynności logistycznych, różne
tempo i kierunki ich rozwoju, bardzo dynamiczne otoczenie,
powodują, że istnieje konieczność zebrania i usystematyzowania
wiedzy na temat stanu, kierunków i perspektyw rozwoju logistyki
we

współczesnym

świecie.

Dlatego

serdecznie

zapraszamy

Państwa na konferencję, której celem jest prezentacja dorobku
naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów
dotyczących kierunków rozwoju logistyki, zarówno w Polsce, jak
i w Europie i na świecie. Zaproszenie na konferencję kierujemy do
pracowników uczelni, doktorantów zajmujących się tematyką
szeroko rozumianej logistyki.
Z wyrazami szacunku,

dr hab. inż. Tomasz Rokicki

prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Klepacki

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

Przewodniczący
Rady Naukowej

Zakres tematyczny konferencji:
• transport i spedycja we współczesnym świecie,
• magazynowanie, stan i kierunki rozwoju,
• zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie,
• obieg informacji we współczesnej firmie,
• zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie,
• ewidencja i rachunki kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie,
• logistyczna obsługa klienta,
• telematyka w transporcie i spedycji,
• nowoczesne opakowania i jednostki ładunkowe,
• logistyka produkcji – stan i perspektywy rozwoju,
• systemy informatyczne we współczesnych przedsiębiorstwach,
• lokalizacja działalności – podejście teoretyczne i praktyczne,
• ekologistyka - stan i kierunki rozwoju,
• nowoczesne metody i koncepcje zarządzania logistyką,
• zarządzanie łańcuchami dostaw,
• gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwania dla logistyki,
• zmiany w logistyce przedsiębiorstw wskutek epidemii COVID-19,
• logistyka przyszłości.

Rada Naukowa:
Prof. dr hab. Bogdan Klepacki, dr h.c. – SGGW w Warszawie – przewodniczący
Dr hab. inż. Tomasz Rokicki – SGGW w Warszawie - zastępca przewodniczącego
Prof. dr hab. Mirosław Chaberek - Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza – Politechnika Warszawska
Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. inż. Ewa Kulińska, prof. PO - Politechnika Częstochowska
Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW – SGGW w Warszawie
Dr hab. Dariusz Milewski, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Beata Sadowska, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. Arkadiusz Kawa - Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Logistyki i Magazynowania
Dr inż. Grzegorz Koszela - SGGW w Warszawie
Dr inż. Stanisław Krzyżaniak - Wyższa Szkoła Logistyki
Dr Konrad Michalski - SGGW w Warszawie
Dr Beata Milewska - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Dr Luiza Ochnio - SGGW w Warszawie
Dr inż. Karol Wajszczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Mgr Aleksandra Perkowska - SGGW w Warszawie
Mgr Piotr Pietrzykowski - Green Factory Logistics, S7 Serwis
Mgr Łukasz Tomalik - Green Factory Logistics

Komitet organizacyjny:
Dr hab. inż. Tomasz Rokicki –przewodniczący
Mgr Aleksandra Perkowska - sekretarz
Mgr Stanisław Bereziński
Mgr Paulina Ziółkowska

Koszty uczestnictwa w konferencji

Wariant 1

bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji
z referatem, bez publikacji

Wariant 2

koszt uczestnictwa on-line w konferencji
wraz z publikacją rozdziału w monografii –
600 zł

ł

Op at

ę

konferencyjn

ą,

ł

prosimy wp aca

ć

na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

ż y wpisa ć :
imi ę i nazwisko

W tytule przelewu nale
507-20-910800-T00001-99 oraz

uczestnika

KALENDARIUM
ł

18.01.2021 r.
15.02.2021 r.

Rejestracja uczestników i wniesienie op aty – do

ł

Przes anie opracowania do publikacji – do

Formularz rejestracyjny

Adres organizatora
Katedra Logistyki

ł

ł

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 3
tel. (+48 22) 593 42 55
e-mail: kl@sggw.edu.pl

KONTAKT
mgr Aleksandra Perkowska

dr hab. inż. Tomasz Rokicki

aleksandra_perkowska@sggw.edu.pl

tomasz_rokicki@sggw.edu.pl

tel. 22 59 34 255

tel. 22 59 34 259

