
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

W dniach 24-27.04.2017 r.,  w hotelu „Orle Gniazdo” w Szczyrku, odbyła się XIV Konferencja

Naukowo  –  Techniczna  LogiTrans  2017’.  Konferencja  została  zorganizowana  przez  Wydział

Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz

Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Dziekan

Wydziału Transportu i Elektrotechniki  prof. dr hab. inż. Marcin Chrzan, a patronat nad konferencją

objął  JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu prof. dr hab. inż.

Zbigniew  Łukasik.  Tematyka  Konferencji  obejmowała  zagadnienia  związane  z  szeroko  pojętą

logistyką, zarządzaniem, transportem, magazynowaniem, elektroniczną gospodarką oraz edukacją

logistyczną i innymi, łączącymi się z tymi zagadnieniami obszarami wiedzy.  Obrady toczyły się w

następujących sekcjach:

I LOGISTYKA

• logistyka transportu,

• zarządzanie łańcuchami dostaw,

• centra logistyczne,

• e-logistyka,

• zarządzanie dystrybucją i magazynowaniem,

• modelowanie systemów logistycznych,

• platformy informatyczne dla logistyki,

• automatyczna identyfikacja.

II EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH I LOGISTYCZNYCH

• wpływ systemów logistycznych na efektywność funkcjonowania transportu,

• ekonomiczne aspekty zastosowań nowoczesnej techniki i technologii w transporcie,

• ekonomiczne aspekty poprawy bezpieczeństwa w transporcie,

• ekonomiczne aspekty przekształceń strukturalnych i własnościowych w transporcie,

• strategie marketingowe w transporcie.

III BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE

• bezpieczeństwo w transporcie jako problem, społeczno-gospodarczy i naukowo-badawczy,

• edukacja motoryzacyjna w Polsce,

• polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce,

• programowe działania naprawcze w zakresie brd,

• zarządzanie brd w Europie i Polsce,

• Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w systemie brd w Polsce.

IV BUDOWA, EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA ŚRODKÓW TRANSPORTU



• konstrukcja i badania pojazdów:

• pojazdy transportu kombinowanego,

• eksploatacja pojazdów,

• modelowanie ruchu środków transportu

• certyfikacja i homologacja środków transportu

V TURYSTYKA I REKREACJA

• zarządzanie usługami

W sesji plenarnej referaty wygłosili:  prof. dr hab. inż. Andrzej Bujak (tytuł referatu: Rewolucja

przemysłowa – 4.0” i jej wpływ na logistykę XXI wieku) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz

(tytuł referatu: Elementy logistyki układów sterowania lotami w lotnictwie i kosmonautyce).

W drugim dniu konferencji odbyła się również sesja doktorancka dla młodych pracowników nauki,

którą poprowadził  prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek.

Uczestnicy konferencji reprezentowali 62 uczelnie, 12 instytutów naukowych oraz przedstawicieli

32  instytucji,  firm i  urzędów związanych  z  transportem.  Konferencja  podzielona  była  na  sesje

posterowe i prezentacje multimedialne w poszczególnych sekcjach: 

 Budowa, eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 Bezpieczeństwo w transporcie
 Logistyka
 Efektywność systemów transportowych i logistycznych
 Turystyka i rekreacja

Uczestnicy konferencji  reprezentowali m.in. następujące krajowe ośrodki naukowe: Politechnika

Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska, Politechnika

Gdańska,  Akademia  Morska  w  Gdyni,  Akademia  Morska  w  Szczecinie,  Politechnika  Łódzka,

Zachodniopomorski  Uniwersytet  Technologiczny  w  Szczecinie,  Politechnika  Lubelska,

Politechnika  Świętokrzyska,  Politechnika  Białostocka,  Uniwersytet  Technologiczno-

Humanistyczny w Radomiu.

Patronat  medialny  nad  konferencją  sprawowało  czasopismo  Autobusy,  w  której  opublikowane

zostały zgłoszone i pozytywnie zrecenzowane referaty (czerwiec 2017).

Konferencja  LogiTrans  2017’ była  doskonałą  okazją  do  wymiany  poglądów  naukowych  oraz

upowszechniania wyników prac badawczych.


