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Rada programowa konferencji 

Dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ – przewodniczący 

Dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK – wice-przewodnicząca 

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel, UMK- wice-przewodniczący 

Prof. dr hab. Magdalena Osińska, UMK 

Dr hab. Grażyna Juszczak-Szumacher, prof. UŁ 

Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, UMK 

Dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, prof. P. Cz. 

Dr hab. inż. Beata Skowron-Grabowska, prof. P.Cz. 

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, UE w Katowicach  

Komitet organizacyjny 

dr Urszula Motowidlak (UŁ) – przewodnicząca 

e-mail: umotowidlak@onet.eu 

telefon: 509 139 545 

dr Cecylia Żurak-Owczarek – wice - przewodnicząca 

e-mail: czow@uni.lodz.pl 

Komitet organizacyjny panelu studenckiego 

mgr Joanna Górniak, Studenckie Koło Naukowe Logistyki i Innowacji „Login”, UŁ 

e-mail: joanna.gorniak@uni.lodz.pl 

telefon: 535 476 386 

Pełny koszt uczestnictwa w Konferencji obejmuje: publikację artykułu w czasopiśmie Logistykaw numerze 

5/2014 (10 pkt. według MNiSW), udział w obradach oraz imprezach towarzyszących, uroczysty obiad oraz 

przerwy kawowe. 
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Szanowni Państwo, 

W imieniu organizatorów pragnę Państwa zaprosić do udziału w konferencji, poświęconej 

logistyce społecznej, zastosowaniom logistyki w ochronie zdrowia oraz zarządzaniu odpowiedzialnymi 

łańcuchami dostaw. Konferencja, stanowiąc rezultat współpracy środowisk naukowych Uniwersytetu 

Łódzkiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, koncentruje się przede wszystkim na 

społecznych i ekologicznych aspektach logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Jest ona doskonałą 

okazją do wspólnej dyskusji na temat kierunków rozwoju zarządzania łańcuchami dostaw oraz 

wyników nowych interdyscyplinarnych badań w dziedzinie logistyki społecznej. Jako organizatorzy 

liczymy na Państwa udział i aktywne uczestnictwo w części merytorycznej konferencji, jak i w 

imprezach towarzyszących. 

 

Do zobaczenia w Łodzi 

 

Przewodniczący Konferencji 

dr hab. inż. Adam Sadowski prof. nadzw. UŁ 

 

Tematyka konferencji zorientowana jest na diagnozę stanu rozwoju szeroko rozumianej 

logistyki społecznej i zarządzania odpowiedzialnymi łańcuchami dostaw oraz wyznaczanie 

kierunków rozwoju zarządzania łańcuchami dostaw. Obrady będą obejmować następujące 

obszary i panele. 

Panel I. Logistyka społeczna a logistyka biznesu. Podobieństwa i różnice 

 Teoriopoznawcze wyzwania logistyki społecznej 

 Obszary logistyki społecznej 

 Logistyka społeczna i jej wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa 

 Wybrane obszary logistyki miasta 

Panel II. Logistyka w ochronie zdrowia. Zastosowania i tendencje rozwojowe 

 Zarządzanie logistyczne w ochronie zdrowia 

 Metody, techniki i narzędzia stosowane w placówkach służby zdrowia 

do kształtowania procesów i systemów logistycznych 

 Gospodarka odpadami medycznymi 

 Logistyka i zarządzanie procesami informacyjnymi w ochronie zdrowia 

 Zarządzanie łańcuchami dostaw w farmacji 

Panel III. Logistyka zrównoważona i odpowiedzialne łańcuchy dostaw 

 CSR w przedsiębiorstwach sektora TSL 

 Ekologia w logistyce. Koncepcje, strategie, instrumenty zarządzania 



 Logistyka katastrof naturalnych i technologicznych  

 Zarządzanie łańcuchami dostaw w organizacjach charytatywnych  

 Logistyka humanitarna i sytuacji kryzysowych 

 
 
Ważne terminy 
 
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji oraz przesłanie streszczeń 
referatów 30.06.2014 r. 

Ostateczny termin przesłania referatów oraz dokonania opłaty 
konferencyjnej 31.07.2014 r. 

 
 
Formy uczestnictwa w konferencji 
 

Udział w konferencji z publikacją 700 zł 

Udział w konferencji bez publikacji 200 zł 

Publikacja, bez udziału w konferencji 500zł 

Istnieje możliwość opublikowania więcej niż jednego artykułu, wówczas 

wiąże się to z dodatkową opłatą - opłata za każdy dodatkowy artykuł 350 zł 

 

Opłaty za udział w konferencji/publikację artykułu należy dokonać do dnia  31.07.2014 r. na konto: Wydziału 
Ekonomiczno-Socjologicznego, UŁ: 

Pekao S.A. II/O Łódź, nr: 07 1240 3028 1111 0010 2943 4436, z dopiskiem: 

a) Konferencja – Logistyka społeczna, imię i nazwisko uczestnika  
b) Faktura na: …..(nazwa, adres i NIP instytucji) - tylko w przypadku, gdy przelew jest robiony z konta 

prywatnego, a uczestnik będzie się ubiegał o zwrot kosztów. 

 

Zgłoszenia 
 

 formularz zgłoszeniowy, oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich i 
współautorstwie, teksty artykułów oraz wszelkie pytania prosimy 
kierować na adres:logistyka.spoleczna@gmail.com 

 dodatkowo oryginały oświadczeń o przeniesieniu praw autorskich i 
współautorstwie prosimy także o przesyłanie pocztą na adres: 
Zakład Logistyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet 
Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 37/39, 90-2014 Łódź  z dopiskiem: 
logistyka społeczna 

 formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia, znajdują się do pobrania na 
stronie WWW Zakładu Logistyki w zakładce Konferencja: 

http://www.logistyka.uni.lodz.pl/  
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