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Szanowni Państwo, 

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza stawia przed logistyką i łańcuchami dostaw wiele 

nowych wyzwań. Do najważniejszych z nich należy obecnie trwająca pandemia Covid-19 oraz 

działania  wojenne na Ukrainie. Mimo nasilających się problemów gospodarczych konieczne jest 

zapewnienie sprawnego przepływu towarów i usług w łańcuchach dostaw. Wirtualizacja 

działalności, duża liczba czynności logistycznych i dynamiczne otoczenie, powodują, że istnieje 

konieczność zebrania i usystematyzowania wiedzy na temat stanu, kierunków i perspektyw 

rozwoju logistyki oraz łańcuchów dostawa we współczesnej gospodarce. W związku z tym  

serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję, której celem jest prezentacja dorobku naukowego 

oraz wymiana poglądów dotyczących rozwoju logistyki i łańcuchów dostaw, zarówno w Polsce, 

w Europie, jak i na świecie. Państwa udział w konferencji będzie dla nas wyróżnieniem 

i zaszczytem. 

Z wyrazami szacunku,  

 

dr hab. inż. Elżbieta Szymańska, prof. SGGW  

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

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

Przewodniczący Rady Programowej 

 

Planowane obszary tematyczne konferencji 

- uwarunkowania funkcjonowania logistyki i łańcuchów dostaw  

- trendy gospodarcze i społeczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw 

- kierunki zmian w globalnych łańcuchach dostaw  

- logistyka w czwartej erze rewolucji przemysłowej 

- nowoczesne koncepcje zarządzania logistycznego 

- logistyka jako kluczowy element gospodarki 

- technologie cyfrowe w logistyce 

- efektywność systemów transportowych i logistycznych 

- innowacje procesowe i technologiczne w łańcuchu dostaw 

- zrównoważone i społecznie odpowiedzialne łańcuchy dostaw 
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Terminarz konferencji 
 

Rejestracja:    do 20.04.2022 r.   

Przesłanie artykułów:  do 28.04.2022 r. 

 
Formularz rejestracyjny 

 

Warianty uczestnictwa 

1. Udział w konferencji bez prezentacji i artykułu – bez opłat 

2. Udział w konferencji z prezentacją – bez opłat 

3. Udział w konferencji z publikacją artykułu w czasopiśmie MWSLiT - Logistyka i Transport 

(20 pkt na liście MEiN) – bez opłat 

4. Udział w konferencji z publikacją artykułu w Zeszytach Naukowych SGGW, Ekonomika i 

Organizacja Logistyki  (40 pkt na liście MEiN) – koszt publikacji 500 zł brutto 

5. Udział w konferencji z publikacją artykułu w specjalnym numerze Energies pt. New 

Perspectives and Regulations for Logistics and Management Processes in the Energy 

Sector  (140 pkt na liście MEiN) - koszt publikacji 2200 CHF 
 

Wpłat za publikację artykułu w ZN SGGW, EiOL prosimy dokonywać na konto: 

 

Publikacja 

 

 

 

 

 

Kontakt 

 

dr hab. Joanna Domagała     dr inż. Sławomir Stec  

joanna_domagała@sggw.edu.pl     s.stec@prz.edu.pl 

tel. 22 59 342 60 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

44 1240 6003 1111 0000 4945 5230  

tytułem:  LDWG - Nazwisko i imię 

507-20-910800-U00063-99 
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