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Kobiety w logistyce – Izabela Dembiƒska-Cyran
Izabela Dembiƒska – Cyran jest adiunktem w Katedrze Logistyki w Instytucie
Transportu i Logistyki na Wydziale Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug Uniwersytetu
Szczeciƒskiego.
Chcia∏a studiowaç na Akademii Sztuk
Pi´knych w ¸odzi, ale ba∏a si´ opuÊciç
swoje rodzinne miasto. Postanowi∏a pocieszyç si´ studiowaniem ulubionej w liceum chemii na Politechnice Szczeciƒskiej. Przypadek jednak zdecydowa∏, ˝e
zosta∏a studentkà specjalnoÊci Ekonomika i organizacja transportu samochodowego na Wydziale Transportu i ¸àcznoÊci
(dawna nazwa WZiEU) Uniwersytetu
Szczeciƒskiego.
Ju˝ piszàc prac´ magisterskà okreÊli∏a
swój g∏ówny obszar badawczy – rynek
us∏ug logistycznych. Obecnie jej zainteresowania naukowe obejmujà równie˝ problematyk´:
• obs∏ugi klienta
• zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw ze
szczególnym uwzgl´dnieniem partnerstwa i procesów integracyjnych
• funkcjonowania ∏aƒcuchów dostaw
w warunkach gospodarki elektronicznej
• logistyki miasta.
Od wielu lat interesuje si´ tak˝e japoƒskimi technikami i metodami zarzàdzania oraz mo˝liwoÊciami ich zastosowania w zarzàdzaniu procesami logistycznymi. W kr´gu jej zainteresowaƒ
znajduje si´ równie˝ problematyki integracji europejskiej. Mia∏a okazj´ uczestniczyç w wyjazdach szkoleniowych i goÊciç m.in.: w Parlamencie Europejskim
i Radzie Europejskiej w Strasburgu, Trybunale SprawiedliwoÊci w Luksemburgu,
Radzie Europejskiej, Komitecie Spo∏eczno-Ekonomicznym oraz Komitecie Regionów w Brukseli.
Odby∏a sta˝ naukowy w Department of
Transportation and Logistics, Chalmers
University of Technology, w Göteborgu.
Wspó∏pracuje z Fachhochschule Osnabrueck, m.in. uczestniczàc w programach
DAAD-KBN Zarzàdzanie jakoÊcià w logistyce
(2002-2003) i Procesy logistyczne w warunkach gospodarki elektronicznej (2004-2005).
Od trzech lat jest opiekunem Ko∏a Logistyków na Wydziale Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug US. Ciekawà inicjatywà Ko∏a
jest coroczna organizacja „Dnia Logistyki”
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na wydziale, który ma sukcesywnie staç
si´ p∏aszczyznà integrujàcà Êrodowisko
logistyczne w Szczecinie oraz w kraju.
Jest wyk∏adowcà kilku uczelni oraz kilku studiów podyplomowych, m.in.: Zarzàdzanie Logistyczne, Zarzàdzanie Relacjami z Klientem, Zarzàdzanie – Marketing – Logistyka w spó∏kach PKP SA, Inte-

ratów przygotowanych na krajowe i mi´dzynarodowe konferencje i sympozja.
Szczególnej satysfakcji dostarczy∏a jej
propozycja Instytutu Logistyki i Magazynowania przygotowania wraz z Markiem
Guba∏à ksià˝ki Podstawy zarzàdzania transportem w przyk∏adach. W tym roku ukaza∏y si´ dwie ksià˝ki, w przygotowaniu któ-

gracja Europejska. Jest rzeczoznawcà ds.
Programów Modu∏owych w Krajowym
OÊrodku Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (zawód spedytor) przy
Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Jest równie˝ cz∏onkiem Towarzystwa
Wiedzy Powszechnej.
Jest autorkà lub wspó∏autorkà ponad
100 artyku∏ów naukowych publikowanych na ∏amach czo∏owych czasopism
z zakresu logistyki i transportu oraz refe-

rych bra∏a udzia∏: Zarzàdzanie logistyczne
w warunkach polskich, Zarzàdzanie relacjami z klientem.
W wolnej chwili uwielbia zg∏´biaç tajniki kultury dalekowschodniej oraz sztuki
jubilerskiej (Bulgari, Chopard, Boucheron,
Chaumet, Harry Winston). Jak na prawdziwà kobiet´ przysta∏o interesuje si´
tak˝e… motoryzacjà.
Iwo Nowak

