Zapraszamy na X Ogólnopolską Konferencję
Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS 2019”

Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time” działające przy Instytucie
Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu zaprasza w dniach 14-15 listopada 2019 r. na X Ogólnopolską Konferencję
Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS 2019”.
W tym roku tematem przewodnim konferencji będzie:

Ekologia w logistyce – trendy i wyzwania
Konferencja organizowana jest pod Patronatem Honorowym:
❖ Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
dr. hab. Piotra Jurka. prof. nadzw.
❖ Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr. Romana Szełemeja
❖ Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego

Komitet Naukowy Konferencji:
❖ prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
❖ prof. dr hab. inż. Paweł Frącz
❖ dr hab. Lech Kurowski, prof. nadzw.
❖ dr hab. Andrzej Zieliński, prof. nadzw.
❖ dr Beata Detyna
❖ dr inż. Marian Molasy
❖ mgr Piotr Sylwestrzak
Komitet Organizacyjny Konferencji:
❖ dr Beata Detyna – Koordynator nadzorujący, Opiekun KNML „Just in Time”
❖ Jakub Wojnowski – Prezes KNML „Just in Time”
❖ Anna Ciesielska – Wiceprezes KNML „Just in Time”; koordynator do spraw oprawy
graficznej
❖ Kinga Sierakowska – Wiceprezes KNML „Just in Time”
❖ Patryk Chwedczuk – Koordynator do spraw komunikacji
❖ Dominik Chmura - Koordynator do spraw technicznych
Tematyka Konferencji:
❖ Rozwój ekologistycznych łańcuchów dostaw
❖ Działania ekologiczne stosowane w przedsiębiorstwach
❖ Logistyka recyrkulacji w Polsce
❖ Opakowania zwrotne jako istotny element innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstwa
❖ Zintegrowana gospodarka odpadami a funkcjonowanie łańcucha dostaw
❖ Trendy proekologicznej działalności przedsiębiorstw produkcyjnych - analiza
porównawcza w Polsce i w skali Unii Europejskiej
❖ Rozwój ekologistyki w transporcie
❖ Rola ekologii w logistyce
❖ Proekologiczna („zielona”) logistyka
❖ Ekologiczne rozwiązania w logistyce (koncepcje, systemy itp.)

❖ Ekologia w organizacji łańcucha dostaw
❖ Wpływ trendów ekologicznych na zarządzanie logistyczne
❖ Koncepcja zielonego łańcucha dostaw
❖ Ekologiczne systemy zarządzania odpadami
❖ Rola ekologistyki w rozwiązywaniu problemów ekologicznych
❖ Logistyka w kontekście zrównoważonego rozwoju miast i regionów
❖ Ekologia w logistyce miejskiej
❖ Trendy rozwojowe w logistyce odpadów
❖ Logistyka zwrotna w produkcji i usługach
❖ Refleksje na temat logistyki przyszłości w kontekście ochrony środowiska
❖ Koncepcje które zmieniają globalny transport
❖ Energia odnawialna w produkcji i logistyce
❖ Logistyka a ekologia w transporcie
❖ Ekologiczny transport wewnętrzny firm
❖ Zagrożenia ekologiczne w logistyce
Celem konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności
w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy
i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.
Ramowy program konferencji 1:
❖ Dzień 1 - 14.11.2019 r. – rejestracja uczestników (od godz. 9.30), otwarcie konferencji
(godz. 10.00), wystąpienia gości, prezentacje referatów, przerwa kawowa, kolejne
prezentacje referatów, podsumowanie oficjalnej części konferencji, ogłoszenie
wyników konkursu na najlepsze referaty, przejazd do hotelu, zakwaterowanie
uczestników, obiad, impreza integracyjna.
❖ Dzień 2 - 15.11.2019 r. – śniadanie, warsztaty z przedstawicielami przedsiębiorstw
produkcyjnych i logistycznych.

Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian we wszelkich kwestiach dot. konferencji.
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Informacje praktyczne:
❖ Liczba uczestników konferencji jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: pollogus2019@gmail.com
❖ Opłata konferencyjna wynosi 190 zł/osobę - obejmuje ona jeden nocleg
w hotelu****, wyżywienie, imprezę integracyjną, materiały konferencyjne, przejazd
autokarem pomiędzy Uczelnią a hotelem, możliwość udziału w konkursie na najlepszą
prezentację, wycieczkę.
❖ Najlepsze prezentacje zostaną nagrodzone podczas pierwszego dnia konferencji (I, II
i III miejsce).
❖ Liczba osób referujących jeden temat z jednego koła naukowego to maksymalnie 2
osoby. Przewidywany czas prezentacji to 15-20 min.
❖ Dane do przelewu bankowego:
Numer konta: 08 2490 0005 0000 4600 6147 0831
ALIOR BANK
Odbiorca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu,
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
Tytułem: POLLOGUS 2019, Nazwa Koła, Nazwa Uczelni
❖ Prezentacje multimedialne oraz referaty należy przesyłać na adres mailowy:
pollogus2019@gmail.com
Terminarz:
❖ do 18.10.2019 r. – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z tematyką referatów
❖ do 04.11.2019 r. – dokonanie opłaty konferencyjnej
❖ do 11.11.2019 r. – przesyłanie prezentacji w formacie .ppt lub nowszym wraz
z referatami
W razie pytań prosimy o kontakt:
Jakub Wojnowski
prezes KNML Just in Time
telefon: 662 570 356
e-mail: wojnowskicenter@gmail.com

Patryk Chwedczuk
koordynator ds. komunikacji
telefon: 798 640 710
e-mail: chwedczukpatryk@gmail.com

