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„Logistyka miejska”, a sprawa polskiej nauki
18 i 19 listopada mia∏a miejsce Pierwsza Mi´dzynarodowa Konferencja Studenckich Kó∏ Naukowych Logistyki
i Transportu pt. „Logistyka Miejska”,
zorganizowana przez Wy˝szà Szko∏´
Logistyki w Poznaniu.
Spotkanie wpisa∏o si´ w cykl bezp∏atnych imprez studenckich, które od
kilku ju˝ lat organizowane sà przez
studenckie ko∏a naukowe, dzia∏ajàce
na wy˝szych uczelniach ekonomicznych i politechnikach w ró˝nych miastach ca∏ej Polski. Konferencja poznaƒska by∏a przy tym jednà z liczniejszych. Organizatorom uda∏o si´ zaprosiç na dwudniowe obrady 150 uczestników z 13 kó∏ naukowych, reprezentujàcych uczelnie z 7 miast. Towarzyszyli im wyk∏adowcy, przedstawiciele
biznesu oraz studenci z partnerskiej
uczelni niemieckiej – Technische Fachhochschule w Wildau k. Berlina.
W pierwszym dniu z du˝ym uznaniem spotka∏ si´ m.in. referat pt. „Inicjatywy logistyczne w miastach – g∏ówne obszary zastosowaƒ i tendencje rozwojowe” mgr Anny Gojlik, doktorantki
z Akademii Morskiej w Gdyni. Wystàpienie to wypada dodatkowo pozytywnie odnotowaç, gdy˝ zosta∏o ono przyj´te szczególnie ciep∏o przez m∏ode audytorium.
Drugi dzieƒ obrad by∏ poÊwi´cony
niemal wy∏àcznie wystàpieniom studenckich kó∏ naukowych. Mi∏ym zaskoczeniem by∏ wysoki poziom kilku referatów, przygotowanych przez studentów, zw∏aszcza ˝e cz´Êç m∏odych prelegentów wyst´powa∏a publicznie po raz
pierwszy w ˝yciu. SpoÊród tych˝e referatów wyró˝niç nale˝y opracowanie
studentów Politechniki Wroc∏awskiej
(Micha∏a Chràchola, Martyny Góreckiej,
Tomasza Trabszo, Marka Wierciocha,
Micha∏a Siergiejewicza, ¸ukasza Kordasa, Ksawerego Kurdysia i Tomasza Chrà-

chola) pt. „Badania nat´˝enia ruchu na
Placu Grunwaldzkim we Wroc∏awiu”.
Wystàpienie to wywo∏a∏o burz´ oklasków nie tylko ze wzgl´du na ekspresyjnà form´ prezentacji, ale przede
wszystkim z powodu udokumentowanej rzetelnym opracowaniem naukowym pasji badawczej jego autorów.
Dzi´ki badaniom w terenie (analiza nat´˝enia i organizacji ruchu, wype∏nienia
pojazdów itp.) autorom uda∏o si´
w przekonywujàcy sposób przedstawiç
przyczyny powstawania kongestii na
badanym obszarze miasta.

g∏osu. Przewa˝nie bywa tak, ˝e m∏odzi
naukowcy majà szans´ po raz pierwszy
zaprezentowaç swoje dokonania naukowe przed szerszà publicznoÊcià dopiero
po uzyskaniu stopnia magistra. Wp∏ywa
to w znaczàcym stopniu na póêniejsze
usamodzielnianie si´ i dojrzewanie m∏odej kadry naukowej, co ju˝ doprowadzi∏o do luki pokoleniowej w polskiej nauce. W Polsce brakuje mianowicie szerokiego grona m∏odych i energicznych
naukowców – doktorantów i doktorów.
Na „pocieszenie” czytelników „Logistyki” nale˝y dodaç, ˝e sytuacja taka dotyczy nie tylko takich dyscyplin naukoNadspodziewanie du˝e zaintereso- wych, jak ekonomika transportu czy zawanie poznaƒskà konferencjà t∏uma- rzàdzanie logistyczne.
czyç mo˝na nie tylko pozakonferencyjnymi atrakcjami, ale poniekàd tak˝e
Niezale˝nie od aspektów merytoporuszonà na niej problematykà. Stu- rycznych, wa˝nym celem konferencji
denci na co dzieƒ majà do czynienia by∏a dalsza integracja Êrodowiska stuz komunikacjà miejskà w drodze z ta- dentów i m∏odych wyk∏adowców, zajnich kwater na peryferiach miast do mujàcych si´ szeroko rozumianà prouczelni, znajdujàcych si´ w wielu przy- blematykà logistycznà. Integracja ta
padkach w najbardziej obcià˝onych ru- jest nieodzowna dla polskiej nauki
chem centrach miast. Dla m∏odych na- i gospodarki. Pozycja Polski w Europie
ukowców logistyka miejska nie jest pod wzgl´dem naukowego wk∏adu do
wi´c zagadnieniem abstrakcyjnym, lecz logistyki czy ekonomiki transportu jest
stanowi jeden z najbardziej wa˝nych znacznie os∏abiana przez rozproszenie
i aktualnych problemów badawczych badaƒ naukowych i na pewno pozostaw logistyce. Z drugiej zaÊ strony, z po- je w dysproporcji do znaczenia naszewodu z∏o˝onoÊci miejskich problemów go kraju na transportowej mapie Eurologistycznych i braku perspektyw na py. Przez Polsk´ przechodzà cztery
szybkie wdra˝anie rozwiàzaƒ teore- z dziesi´ciu transeuropejskich korytatycznych do praktyki1, grono zawodo- rzy transportowych. Oprócz znaczenia
wych naukowców zajmujàcych si´ tranzytowego, nasz kraj staje si´ stopw Polsce tà problematykà jest bardzo niowo platformà logistycznà, na której
skromne liczbowo i Êmia∏o mo˝e uwa- coraz wi´cej producentów i dystrybuto˝aç si´ za elit´. Cieszyç musi zatem tak rów lokuje swoje centra dystrybucji, obdu˝e zainteresowanie tà skomplikowa- s∏ugujàce Europ´ Ârodkowà i Wschodnà materià przez szerokà rzesz´ stu- nià. W tym kontekÊcie a˝ nadto oczywidentów.
sta powinna byç koniecznoÊç rozwoju
polskiej myÊli naukowej w sferze badaƒ
Stosunkowo du˝e uczestnictwo m∏o- nad systemem logistycznym czy – w´dzie˝y akademickiej cieszy i z tej przy- ziej – transportowym Polski. Dzieje si´
czyny, ˝e na wi´kszoÊci konferencji na- jednak inaczej. To w∏aÊnie obce firmy
ukowych – ze wzgl´du na zwykle bar- konsultingowe przysy∏ajà do Polski spedzo napi´te czasowo programy – stu- cjalistów, którzy doradzajà nam za nadenci nie majà mo˝liwoÊci zabierania sze pieniàdze (wzgl. za Êrodki przyzna-

1 Realizacja projektów z zakresu logistyki miejskiej wymaga finansowania ze Êrodków miast, wzgl. gmin, które przewa˝nie majà inne priorytety bud˝etowe ni˝ udoskonalanie w∏asnych systemów transportowych.
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wane Polsce z UE), jak kszta∏towaç gospodark´ transportowà, czasami nawet
pod kàtem potrzeb obcych krajów czy
koncernów. Polskim oÊrodkom badawczym (w tym uczelniom wy˝szym)
przypada za to w udziale rola „czeladnika”, który jeÊli ju˝ jest dopuszczony
do badaƒ, to przewa˝nie tylko jako
podwykonawca.

jàce na brak Êrodków do prowadzenia
dzia∏alnoÊci statutowych, w tak ma∏ym
stopniu korzystajà z potencja∏u studentów, np. przy badaniach rynku (przeprowadzanie ankiet), czy wreszcie –
zbieraniu danych w terenie (przeprowadzanie obserwacji i badaƒ z natury).
Studenci zaÊ, zamiast twórczych prac
magisterskich, muszà zadowalaç si´
„twórczà” syntezà polskiej literatury
Szkoda wi´c, ˝e polskie instytucje naukowej, opierajàcej si´ zbyt cz´sto
paƒstwowe, uczelnie wy˝sze czy oÊrod- na niemieckich czy amerykaƒskich stuki naukowo-badawcze, wcià˝ narzeka- diach przypadków, przepraszam – ca-

se’ach – wprawdzie bardzo pouczajàcych, ale osadzonych w zupe∏nie innych
uwarunkowaniach gospodarczych i infrastrukturalnych.
Na koniec wypada ˝yczyç Wy˝szej
Szkole Logistyki w Poznaniu dalszych
tak udanych inicjatyw!
* Dr Pawe∏ Lesiak jest opiekunem naukowym Studenckiego Ko∏a Naukowego Transportu, Spedycji i Logistyki, dzia∏ajàcego
w Szkole G∏ównej Handlowej.

Tomasz Janiak

CeMAT 2005 - Êwiatowa logistyka
Atrakcyjna formu∏a prezentacji najnowszych osiàgni´ç w logistyce, imponujàca dynamika przygotowaƒ i zakrojone na szerokà skal´ dzia∏ania marketingowe organizatorów i instytucji
wspierajàcych wskazujà na to, ˝e targi
CeMAT (11 – 15.10.2005 r. w Hanowerze) b´dà najwi´kszym wydarzeniem
logistycznym w Europie w 2005 r.
Cieszàcy si´ od kilku lat du˝ym zainteresowaniem równie˝ Êrodowiska polskich logistyków CeMAT b´dzie od tego roku organizowany w cyklu trzyletnim. To nie jedyna zmiana organizacyjna. Najwa˝niejszà b´dzie wyodr´bnienie targów logistycznych z segmentu
tematycznych hanowerskich targów
przemys∏owych – odtàd CeMAT b´dzie
samodzielnà imprezà wystawienniczà.
Szacuje si´, ˝e na targi te przyjedzie do
Hanoweru ponad 1000 wystawców, dla
których Deutsche Messe AG przygotowa∏a a˝ 80 000 m2 powierzchni wystawienniczej. W gronie wystawców znajdà si´ Êwiatowi liderzy w dziedzinie
urzàdzeƒ i systemów transportu wewn´trznego, urzàdzeƒ do prze∏adunku
i sk∏adowania, oprogramowania dla logistyki, techniki opakowaƒ, dostawcy
systemów. ObecnoÊç na targach potwierdzili tacy potentaci z bran˝y, jak
np. Still, Jungheinrich, SSI Schäfer, Siemens czy Vanderlande. W gronie wystawców znajdà si´ firmy z Europy, Azji
i USA.
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O rosnàcym zainteresowaniu tematykà targów Êwiadczà m.in. prognozy
organizacji bran˝owej VDMA Fachverband Fördertechnik und Logistiksysteme (Bran˝owe Stowarzyszenie Producentów Urzàdzeƒ Transportu Wewn´trznego i Systemów Logistycznych), wed∏ug których niemieckie
przedsi´biorstwa, oferujàce rozwiàzania i urzàdzenia dla logistyki wewn´trznej, odnotujà w tym roku
pi´cioprocentowy wzrost obrotów.
Warto przy tej okazji przytoczyç inne
badania tej organizacji, wskazujàce, ˝e
obroty w tej bran˝y w skali Europy wynoszà 22 mld euro rocznie, generowane przez 1 500 firm zatrudniajàcych
150 000 pracowników.

˚ród∏o VDMA

Atrakcjà dla zwiedzajàcych targi
CeMAT b´dzie cykl wielu konferencji
tematycznych opatrzonych wspólnym
has∏em: „Forum logistyki wewn´trznej”. W programie Forum znajdà si´
m.in. nast´pujàce zagadnienia:
• technologie informacyjne
• informatyka dla logistyki
• logistyka zaopatrzenia
• technika magazynowania
• parki logistyczne
• telematyka.
Dodatkowym êród∏em informacji
o innowacjach w logistyce wewn´trznej
b´dzie cykl pokazów i prezentacji wyników projektów badawczych z zakresu
symulacji, planowania i projektowania
systemów logistycznych.

