
 

 

Katedra Logistyki przy 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  
 

ma zaszczyt zaprosić na  

ogólnopolską konferencję naukową, 

która odbędzie się w dniach  

 

23-24 czerwca 2016 roku  
w budynku C przy al. Niepodległości 128 w Warszawie 

 
 

Zarządzanie łańcuchem dostaw 
– w poszukiwaniu nowych źródeł 

przewagi konkurencyjnej 
 

 

 

 

Ogólny zarys konferencji 
 
W ramach konferencji planowanych jest szereg prezentacji i paneli dyskusyjnych podporządkowanych 

merytorycznie głównemu tematowi imprezy. Ich wspólnym mianownikiem jest podjęcie próby 

wskazania i pogłębionej analizy znaczenia zarządzania łańcuchem dostaw w kreowaniu przewagi 

konkurencyjnej firm, trendów rozwojowych tych łańcuchów oraz szerokiego spektrum problemów 

związanych z najlepszymi praktykami w zarządzaniu łańcuchem dostaw XXI wieku. W drugim dniu 

konferencji zaplanowana jest wizyta w nowoczesnym ośrodku zarządzania łańcuchem dostaw. 

 
 

Kluczowe obszary tematyczne 
 
I. Zarządzanie łańcuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej w XXI wieku 

II. Innowacyjne modele biznesowe współczesnych łańcuchów dostaw 

III. Zarządzanie relacjami w łańcuchu dostaw 

IV. Innowacje procesowe i technologiczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw 

 
 



Komitet Naukowy 
 
Prof. SGH dr hab. K. Rutkowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Przewodniczący 

Prof. dr hab. inż. W. Cellary – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Prof. zw. dr hab. A. Jasiński – Uniwersytet Warszawski 

Prof. US dr hab. M. Jedliński – Uniwersytet Szczeciński 

Prof. zw. dr hab. inż. J. Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Prof. zw. dr hab. W. Szymanowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

Prof. zw. dr hab. M. Urbaniak – Uniwersytet Łódzki 

Prof. zw. dr hab. J. Witkowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 
 
 
 
 

Komitet Organizacyjny 
 

Dr K. Nowicka, Przewodnicząca 

Dr M. Cichosz 

Dr A. Pluta-Zaremba 
 

Kalendarium konferencji 
 

Termin Działanie 

do 8 maja 2016 r. Rejestracja uczestników poprzez formularz zgłoszeniowy. W przypadku zgłoszenia z referatem 

– konieczność przesłania streszczenia referatu przez formularz zgłoszeniowy. 

do 16 maja 2016 r. Przesłanie informacji o wstępnej kwalifikacji referatów przez organizatorów konferencji. 

do 31 maja 2016 r. Przysyłanie referatów o objętości od 0,5 do jednego arkusza wydawniczego na adres: 
kl@sgh.waw.pl     Nadesłanie referatu po tym terminie nie gwarantuje jego publikacji. 

do 31 maja 2016 r. 

Wniesienie opłaty konferencyjnej przez uczestników konferencji: 

- pełna opłata – 850 zł 
- opłata za udział bez publikacji – 450 zł 
- pracownicy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – bezpłatnie. 

czerwiec 2016 r. Publikacja harmonogramu konferencji. 

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, recenzję artykułów, przerwy kawowe, 
obiady, uroczystą kolację w pierwszym dniu i wizytę w nowoczesnym ośrodku zarządzania łańcuchem 
dostaw w drugim dniu konferencji. Dojazd na konferencję i zakwaterowanie nie są wliczone w koszt 
opłaty konferencyjnej. 

Opłaty należy dokonywać na konto: 95 1240 1040 1111 0010 5574 7272 z podaniem imienia i nazwiska 
uczestnika oraz dopiskiem „Zarządzanie łańcuchem dostaw”. 

Referaty nadesłane na konferencję po uzyskaniu pozytywnych recenzji ukażą się w dwóch 
monografiach w serii Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie „Przedsiębiorstwo XXI wieku” lub zostaną 
zarekomendowane do publikacji w wydawnictwach: „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” i 
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka”.  

Referaty o objętości od 0,5 do jednego arkusza wydawniczego należy nadsyłać na adres: kl@sgh.waw.pl 
Wskazówki dla autorów: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/tekst/pomoc/ 
 

Dodatkowe informacje 
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Katedra Logistyki, al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa 
Tel. 22 564 93 26, kl@sgh.waw.pl, www.sgh.waw.pl/kl        

www.sgh.waw.pl/konferencja-zld 

Formularz zgłoszeniowy 
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