„Transport, logistyka, ekologia”
18 października 2012 r.
Bydgoszcz ul. Naruszewicza 11 budynek L, APK sala widowiskowa
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski
Patronat medialny: Czasopismo „Logistyka”
Program konferencji
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników, Budynek L / APK
10.00 - 10.15 Otwarcie konferencji, Budynek L / sala widowiskowa APK
Wystąpienia oficjalnych gości:
Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. Magdalena Osińska
Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski
J. M. Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
Prezydent WSG doc. Krzysztof Sikora
Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych prof. WSG doc. dr Marzena Sobczak-Michałowska
10.15 - 11.30 Sesja I plenarna - Trendy w transporcie i logistyce, kierunki rozwoju
procesów logistycznych, Budynek L / sala widowiskowa APK
Przewodniczący: prof. dr hab. Franciszek Gronowski
10.15-10.25 „Transport w gospodarce globalnej – wybrane zagadnienia” prof. dr hab.
Franciszek Gronowski
10.25-10.35 „Strategiczne aspekty podejścia eksperymentalnego do łańcucha logistycznego”
dr inż. Jerzy Korczak
10.35-10.45 „Konkurencja w sektorze TSL – cena czy jakość?” dr Joanna Dyczkowska
10.45-10.55 „Narzędzia kształtowania jakości usług w przedsiębiorstwie” prof. dr hab. inż.
Bogdan Żółtowski, dr inż. Mariusz Żółtowski
10.55-11.30 Dyskusja – kierunki rozwoju procesów logistycznych?
11.30-11.45 Przerwa na kawę

11.45 - 12.45 Sesja II plakatowa, Budynek L / galeria APK
Przewodniczący: dr inż. Andrzej Montwiłł
„Trendy w transporcie miejskim – taryfa zerowa” Sebastian Dobies
„Mikroekonomia eksploatacji maszyn” dr inż. Joanna Wilczarska
„Degradacyjne zmiany w parametrach drogi wodnej E70 w obszarze miasta Bydgoszczy”
dr Tadeusz Żurek, mgr Mirosława Żurek
„Konkurencyjność na rynku przewozów osobowych w regionie bydgoskim ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji PKS” mgr Marcin Bojar, dr A. Chajęcki
„Wpływ Transportu i Logistyki na bilans emisji CO2 w produkcji i wykorzystaniu biopaliw”
dr inż. Sylwester Borowski, dr inż. Jerzy Kaszkowiak, dr inż. Marcin Zastempowski
„Dywersyfikacja dostaw ropy naftowej do Polski transportem morskim i przesyłowym”
dr inż. Ludmiła Filina-Dawidowicz, mgr inż. Kozłowska Alina
„Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu w Bydgoszczy na przykładzie ruchu
rowerowego. Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2007-2011” mgr Juszczak
Łukasz
„Problem utylizacji przepracowanych olejów silnikowych” mgr Małgorzata Kastelik
„Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem etanolu do zasilania silników spalinowych na
skład spalin” dr inż. Jerzy Kaszkowiak, dr inż. Marcin Zastempowski, mgr inż. Dawid
Siewiert, prof. dr hab. inż. Edmund Dulcet, dr inż. Sylwester Borowski
„Energia zrównoważona” dr Krzysztof Napieraj, Monika Stańczak
„Bezinwazyjne metody pomiaru momentu obrotowego” mgr inż. Andrzej Sadowski
„Relacje między rachunkiem kosztów logistyki a benchmarkingiem” mgr Sławomir Skiba
„Wpływ kosztów Transportu na budżety domowe mieszkańców prawobrzeżnego Szczecina”
dr Wiktorowska-Jasik
„Wpływ zastosowania paliwa z dodatkiem etanolu na efektywność pracy silników
spalinowych” dr inż. Zastempowski Marcin, dr inż. Jerzy Kaszkowiak dr inż. Sylwester
Borowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Bochat, mgr inż. Arkadiusz Świeca
12.45-13.00 Przerwa na kawę

13.00 - 14.15 Sesja III plenarna – Rynek pracy sektora TSL – kształcenie, aplikacyjność,
potrzeby pracodawców, Budynek L / sala widowiskowa APK
Przewodniczący: prof. WSG doc dr Marzena Sobczak-Michałowska
13.00-13.10 „Idea Kształcenia w WSG w świetle potrzeb pracodawców – doświadczenia ETSTRUCT” prof. WSG doc dr Marzena Sobczak-Michałowska
13.10-13.20 „Badanie stopnia zapotrzebowania na szkolenia logistyczne w wybranych
mikroprzedsiębiorstwach transportowych” mgr inż. Józef Sowiński
13.20-13.30 „Zatrudnianie i wynagradzanie w transporcie i logistyce” dr Paweł Antoszak
13.30-13.40 Prezentacja Grupy Kapitałowej SOLBET
13.40-13.50 Prezentacja Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. Henryk Łepek
13.50-14.15 Dyskusja – kształcenie a oczekiwania pracodawców
14.15-15.00 Lunch
15.00 - 16.00 Sesja IV plenarna – Rozwiązania informatyczne, techniczne
i technologiczne jako element optymalizacji łańcuchów dostaw, Budynek L / sala
widowiskowa APK
Przewodniczący: mgr inż. Wojciech Zalewski
15.00-15.10 „Rozwiązania teleinformatyczne w sektorze TSL” mgr inż. Wojciech Zalewski
15.10-15.20 „Tendencje rozwojowe programów klasy CMMS” dr inż. Robert Kostek
15.20-15.30 „Systemy zintegrowane zarządzania jako narzędzia wspomagające procesy
logistyczne w biznesie” dr hab. inż Waldemar Bojar, mgr inż. Katarzyna
Woźnicka
15.30-15.40 Prezentacja wybranego przedsiębiorstwa
15.40-16.00 Dyskusja – kierunki rozwoju technicznego oprzyrządowania łańcuchów dostaw
16.00-16.15 Zakończenie konferencji

