Logistyka a Bezpieczeństwo 2017 już za nami
Przewartościowanie strategii zarządczych było tematem VIII edycji ogólnopolskiej konferencji
naukowej „Logistyka a Bezpieczeństwo”. Wydarzenie organizowane przez studentów z Koła
Naukowego Studentów Logistyki Akademii Sztuki Wojennej odbyło się w dniach 6 – 7 kwietnia.
W konferencji udział wzięli reprezentanci 8 ośrodków akademickich z całej Polski, przedstawiciele firm
z branży TSL, pracownicy naukowi Akademii oraz studenci. W auli zgromadziło się łącznie ponad 100
uczestników wydarzenia.
W trakcie konferencji odbył się konkurs na najlepsze wystąpienie. Wzięli w nim udział reprezentanci
Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Warszawskiej. Decyzją Komisji
Konkursowej zwycięzcami zostali Angelika Pietruszka i Wiktor Wiśniewski z Koła Naukowego Unilogistics z Uniwersytetu Łódzkiego. Zwycięzcy wygłosili referat, w którym przedstawili systemy
pozwalające unikać kolizji drogowych.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom wydarzenia szereg atrakcji. Oprócz konkursu, podczas VIII edycji
Konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo” odbyło się case study przygotowane przez partnera
Konferencji, firmę Leroy Merlin.
Pierwszy dzień spotkania w warszawskim Rembertowie podsumował panel ekspercki poświęcony
funkcjonowaniu przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach dostaw. Dyskusję poprowadzili dr Jacek
Kurowski, opiekun Koła Naukowego Studentów Logistyki, dr Izabella Tymińska ekspert w dziedzinie
obsługi celnej, dr Ewa Gwardzińska ze Szkoły Głównej Handlowej, p. Tomasz Staniaszek Security
Manager firmy Flex oraz p. Piotr Sabat, Dyrektor w FM Logistic ds. prawnych.
Konferencja „Logistyka a Bezpieczeństwo” 2017 była także doskonałą okazją do świętowania
15. urodzin Koła Naukowego Studentów Logistyki. Studenci zrzeszeni w tej organizacji od 2002 roku
aktywnie kształtuje życie akademickie uczelni oraz odnoszą sukcesy na polu ogólnoakademickim.
Drugi dzień wydarzenia poświęcony jest praktycznemu poznaniu procesów logistycznych. W tym roku
organizatorzy przygotowali wizytę studyjną w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza
Kościuszki w Warszawie Wesołej. Uczestnicy przyjrzeli się pokazowi czołgu, mieli okazję wsiąść
do pojazdu pancernego, obejrzeć pozostały sprzęt wojskowy a także spróbować swoich sił w strzelaniu.
Złotym sponsorem wydarzenia była firma Flex. Srebrnym sponsorem zostało FM Logistic. Brązowymi
sponsorami były firmy Ekspert Celny, Ortec i Dachser. Partnerem Konferencji była firma Leroy Merlin
oraz 1. Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej. Wydarzenie
odbyło się pod Honorowym Patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rektora – Komendanta
Akademii Sztuki Wojennej oraz Burmistrza Dzielnicy Rembertów.
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