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Szanowni Państwo,

Logistyka jest niezbędna we współczesnym świecie. Właściwie wszystkie działania związane z

aktywnością gospodarczą i ludzi, w większym lub mniejszym zakresie, wymagają działań

logistycznych. Logistyka obejmuje wiele 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.

Dodatkowo od prawie trzech lat logistyka działa w warunkach pandemii Covid-19, co stanowi

duże wyzwanie, a także przyczynia się do zdynamizowania zmian zachodzących w obszarze

działalności logistycznej. 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 oraz 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. SGGW

Przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego

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

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. Tomasz Rokicki, prof. SGGW - SGGW w Warszawie - zastępca przewodniczącego
Prof. dr hab. Heorhiy Cherevko - Lviv National Environmental University, Ukraina
Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Anna Lipka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza - Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Iga Rudawska - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Olena Slavkowa - Sumy National Agrarian University, Ukraina
Prof. dr hab. inż. Jerzy Stadnicki - Politechnika Świętokrzyska
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Piotr Bórawski, prof. UW-M - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Paweł Dec, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Maciej Dzikuć - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Piotr Gradziuk, prof. Instytutu - IRWIR PAN
Dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Marek Grzybowski, prof. BSW - Bydgoska Szkoła Wyższa
Dr hab. Mariusz Jedliński prof. AMS - Politechnika Morska w Szczecinie
Dr hab. Arkadiusz Kawa - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
Dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW - SGGW w Warszawie
Dr hab. Dariusz Milewski, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska, Prof. UPP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr hab. Marcin Ratajczak - SGGW w Warszawie
Dr hab. Beata Sadowska, prof. US - Uniwersytet Szczeciński
Dr hab. inż. Anna Saniuk - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr hab. inż. Beata Ślusarczyk, prof. PCz - Politechnika Częstochowska
Dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dr hab. Joanna Wyszkowska-Kuna, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
Dr Alerta Basha - Agricultural University of Tirana, Albania
Dr Aneta Bełdycka-Bórawska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr Vitaliy Krupin - IRWIR PAN
Dr Konrad Michalski - SGGW w Warszawie
Dr Beata Milewska - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Dr  András Szeberényi - Budapest Metropolitan University, Hungary
Dr inż. Karol Wajszczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dr Pornsiri Suebpongsang - Chiang Mai University, Thailand

 Komitet organizacyjny:
dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW - przewodniczący
mgr Aleksandra Perkowska - sekretarz
dr Teresa Gądek-Hawlena
dr inż. Grzegorz Koszela
dr Agnieszka Maciąg
dr Luiza Ochnio



Wariant 1

bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem,
publikacja artykułu w czasopiśmie Energies (140 pkt wg MEiN)
w specjalnym zeszycie „The Impact of Crises and Disruption on
the Energy Market" (link) - koszt 2200 CHF (upust 500 CHF dla
uczestników konferencji pod warunkiem przesłania abstractu
w formularzu do 15.01.2023), opłata na konto czasopisma po
akceptacji publikacji

Wariant 2

bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem,
publikacja artykułu w czasopiśmie Sustainability (100 pkt wg
MEiN) w specjalnym zeszycie „Economic and Social Consequences
of the COVID-19 Pandemic" (link) - koszt 2200 CHF (upust 20%
dla uczestników konferencji pod warunkiem przesłania
abstractu w formularzu do 15.01.2023), opłata na konto
czasopisma po akceptacji publikacji

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

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

bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem,
publikacja artykułu w czasopiśmie Energies (140 pkt wg MEiN)
w specjalnym zeszycie „Energy Consumption in the EU
Countries II" (link) - koszt 2200CHF (upust 500 CHF dla
uczestników konferencji pod warunkiem przesłania abstractu
w formularzu do 15.01.2023), opłata na konto czasopisma po
akceptacji publikacji

Koszty uczestnictwa w konferencji

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referaty i wystąpienia na konferencję naukową mogą zostać przygotowane 
w języku polskim lub angielskim.

 

bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem,
publikacja artykułu w czasopiśmie Energies (140 pkt wg MEiN)
w specjalnym zeszycie „Economic and Social Consequences of
the COVID-19 Pandemic in Energy Sector II" (link) - koszt 2200
CHF (upust dla uczestników konferencji pod warunkiem
przesłania abstractu w formularzu do 15.01.2023), opłata na
konto czasopisma po akceptacji publikacji

Wariant 6 uczestnictwo on-line w konferencji bez wystąpienia i bez
publikacji

Wariant 7

bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem,
publikacja artykułu w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i
Organizacja Logistyki (40 pkt wg MEiN). Artykuły należy
zgłaszać bezpośrednio do czasopisma (link)

Wariant 8
bezpłatne uczestnictwo on-line w konferencji z referatem,
publikacja artykułu w czasopiśmie Acta Scientiarum
Polonorum. Oeconomia (20 pkt wg MEiN). Artykuły należy
zgłaszać bezpośrednio do czasopisma (link)

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/IP5VY93NCR
https://forms.office.com/r/ZVwAauVQGC
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/economic_social_consequences
https://forms.office.com/r/7K56CgWXaV
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/X5LL8W58N8
https://forms.office.com/r/ndYQhjSxiN
https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/S52052E4CF
https://forms.office.com/r/jtAyfpkUqh
https://eiol.sggw.edu.pl/
https://aspe.sggw.edu.pl/


KONTAKT

KALENDARIUM

Rejestracja uczestników – do 15.01.2023 r.

Formularz rejestracyjny

dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW

tomasz_rokicki@sggw.edu.pl

tel. 22 59 34 259

mgr Aleksandra Perkowska

aleksandra_perkowska@sggw.edu.pl

https://forms.office.com/r/tF5UqnDV8J

