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w tym roku pod hasłem
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serdecznie zapraszają na: 



Cel konferencji:

Celem konferencji jest zaprezentowanie badao naukowych z obszaru logistyki
agrobiznesu oraz doświadczeo praktycznych przedsiębiorstw działających w sektorze
gospodarki żywnościowej. Mamy nadzieję, że konferencja umożliwi wymianę poglądów
w zakresie szeroko rozumianej agrologistyki ze szczególnym uwzględnieniem logistyki
dóbr szybkorotujących, stanu i perspektyw rozwoju logistyki w agrobiznesie,
nowoczesnych koncepcji zarządzania łaocuchami dostaw w sektorze żywnościowym.
Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zajmujących się tematyką logistyki a w
szczególności do młodych naukowców i doktorantów.

Zakres tematyczny konferencji:
• Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w agrobiznesie
• Zintegrowane zarządzanie łaocuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej

w agrobiznesie
• Sterowanie zapasami i magazynowanie dóbr szybkorotujących
• Transport dóbr szybkorotujących
• Łaocuch chłodniczy w logistyce produktów świeżych
• Rola nowoczesnych rozwiązao IT w agrobiznesie
• Nowoczesne urządzenia i środki wyposażenia w logistyce
• Outsourcing i Third Part Logistics
• Szanse i zagrożenia rozwoju agrologistyki

Ramowy program konferencji:

9.30 -10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.30 Otwarcie konferencji, powitania

10.30-11.00 Prezentacja badao w ramach grantu: „Logistyka w  agrobiznesie”, dyskusja

11.00-12.00 Prezentacje rozwiązao logistycznych w przedsiębiorstwach, dyskusja

12.00-12.20 Przerwa

12.20-14.00 Prezentacje rozwiązao logistycznych w przedsiębiorstwach, dyskusja

14.00-15.00 Obiad 

15.00-17.00 Prezentacje sponsorów i partnerów WDL

Sesja posterowa

Obrady w sekcjach problemowych, dyskusja

17.00-17.30 Podsumowanie  konferencji
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Rada Programowa 

Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Przewodniczący

Dr hab. Michał Pietrzak, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Ludwik Wicki

Komitet Organizacyjny

Dr Joanna Baran – Przewodniczący

tel. +48 22 5934260;  e-mail: joanna_baran@sggw.pl, wdl@sggw.pl

Dr inż. Andrzej Wojciechowski

Mgr Jolanta Pochopieo

Mgr Ewa Jałowiecka

Kalendarium

16.03.2012 r. – termin zgłaszania udziału – rejestracja na: www.projekt.wne.sggw.pl

16.04.2012 r. – termin nadsyłania opłat konferencyjnych

30.04.2012 r. – termin nadsyłania referatów

Publikacja naukowa

Zapraszamy do przygotowania artykułu, który po otrzymaniu pozytywnej recenzji
zostanie opublikowany w czasopiśmie „Logistyka” (6 punktów według klasyfikacji
MNiSW). Szczegółowa instrukcja dotycząca wymagao edytorskich znajduje się na
stronie: www.projekt.wne.sggw.pl

Prosimy o nadsyłanie referatów wyłącznie na adres: wdl@sggw.pl
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Informacje organizacyjne

1. Konferencja odbędzie się  10 maja 2012 r. w Centrum Wodnym SGGW, 

ul. Nowoursynowska 159,  02-787 Warszawa

2. Opłata konferencyjna
Opłata za pełny udział w konferencji (wyżywienie, materiały konferencyjne, publikacja artykułu) - 300 zł

Opłata za publikację  artykułu - 200 zł

3. Wpłat prosimy dokonywad na nasz rachunek bankowy:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa

Nr rachunku:

44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Tytułem: 507-20-08010003

Na przelewie prosimy również dopisad: WDL _nazwisko i imię uczestnika

4. Adres korespondencyjny konferencji:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wydział Nauk Ekonomicznych

Ul. Nowoursynowska 166, bud. 3. pok. 109

02-787 Warszawa

Tel: 22 593 42 60

5. Prosimy o dokonywanie zgłoszeo za pomocą formularza elektronicznego 
na stronie internetowej:  www.projekt.wne.sggw.pl

Udział Paostwa w konferencji  będzie dla jej organizatorów dużym 
wyróżnieniem. Serdecznie zapraszamy.
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