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Profesor

Tomasz
Nowakowski
nowym
przewodniczàcym
Na zorganizowanym
w marcu br. Walnym
Zebraniu Cz∏onków
Polskiego Towarzystwa
Logistycznego w Poznaniu
mi´dzy innymi wybrano
nowe w∏adze PTL
na kadencj´ 2007 - 2010.
Przewodniczàcym Zarzàdu
G∏ównego Polskiego
Towarzystwa Logistycznego
zosta∏ dr hab. in˝. Tomasz
Nowakowski, profesor
Politechniki Wroc∏awskiej
i Mi´dzynarodowej Wy˝szej
Szko∏y Logistyki i Transportu
we Wroc∏awiu.
Jego zast´pcami zostali:
dr hab. Danuta
Kisperska-Moroƒ, profesor
Akademii Ekonomicznej
im. K. Adamieckiego
w Katowicach oraz Wy˝szej
Szko∏y Zarzàdzania
Ochronà Pracy
w Katowicach
(Przewodniczàca ZG PTL
w poprzedniej kadencji),
a tak˝e
dr in˝. Stanis∏aw
Krzy˝aniak, Z-ca Dyrektora
ds. Naukowo-Badawczych
z Instytutu Logistyki
i Magazynowania1.
Iwo Nowak
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PTL

Po wyborze na stanowisko Przewodniczàcego ZG PTL prof. Tomasz Nowakowski udzieli∏ naszej redakcji wypowiedzi, którà publikujemy poni˝ej.
Rozpoczynajàc prac´ na stanowisku Przewodniczàcego PTL warto i nale˝y przypomnieç podstawowe dokumenty, normujàce
dzia∏alnoÊç Towarzystwa. W pe∏ni identyfikuj´ si´ z misjà Towarzystwa: „byç ogólnokrajowym, nie komercyjnym stowarzyszeniem zawodowym, s∏u˝àcym rozwojowi logistyki i logistyków w Polsce poprzez rozwijanie i promowanie wiedzy logistycznej”. ˚yjemy w ciekawych czasach (nie chodzi o przywo∏ywanie chiƒskiego przys∏owia) budowy spo∏eczeƒstwa wiedzy, a wi´c spo∏eczeƒstwa, którego si∏a bazuje mi´dzy innymi na wykszta∏ceniu i ciàg∏ym kszta∏ceniu si´. Dla profesora wy˝szej uczelni realizowanie
zadaƒ edukacyjnych, obok prowadzenia badaƒ naukowych, jest zaj´ciem podstawowym.
Do najwa˝niejszych w tym zakresie zadaƒ, zrealizowanych przez Towarzystwo w okresie ostatniej kadencji, nale˝a∏o „wspieranie regionalnych i bran˝owych platform wymiany wiedzy, umiej´tnoÊci i dobrych przyk∏adów dzia∏aƒ logistycznych” poprzez mi´dzy innymi: wspó∏organizowanie Polskich Kongresów Logistycznych LOGISTICS w 2004 i 2006 roku, organizowanie III i IV Forum
Edukacyjnego PTL (maj 2005 i maj 2007), obj´cie patronatem wybranych konferencji naukowych i technicznych, organizowanych
lub wspó∏organizowanych przez Oddzia∏y PTL, zorganizowanie – przy wspó∏pracy Akademii Ekonomicznej w Katowicach – Warsztatów Doktoranckich PTL (listopad 2005, grudzieƒ 2006) oraz patronat nad wybranymi konferencjami naukowymi Studenckich
Kó∏ Naukowych. Nie podlega dyskusji, ˝e kontynuowanie dzia∏alnoÊci wspierajàcej edukacj´ na wszystkich poziomach kszta∏cenia
– od szkó∏ Êrednich, poprzez wszystkie stopnie kszta∏cenia wy˝szego: licencjat / in˝ynier, magister i doktor oraz ró˝ne formy
kszta∏cenia podyplomowego (promocja standardów ELA) b´dà stanowi∏y istotnà cz´Êç dalszej aktywnoÊci Towarzystwa.
Elementem promowania wiedzy logistycznej sà tak˝e nagrody firmowane przez PTL – nast´pna zostanie wr´czona na Kongresie Logistycznym w 2008 r. Z mojego punktu widzenia wa˝ny jest patronat Towarzystwa nad nagrodà im. Prof. Z. Korzenia za
najlepszà prac´ dyplomowà magisterskà, in˝ynierskà lub licencjackà, obronionà w danym roku akademickim, prowadzony przez
Mi´dzynarodowà Wy˝szà Szko∏´ Logistyki i Transportu we Wroc∏awiu, której Profesor Zbigniew Korzeƒ by∏ pierwszym Rektorem.
Wa˝nym elementem dzia∏alnoÊci jest wspó∏praca mi´dzynarodowa z Europejskim Towarzystwem Logistycznym ELA i innymi
zagranicznymi towarzystwami logistycznymi. Masowe wyjazdy Polaków za granic´ w poszukiwaniu pracy, tak˝e w bran˝y TSL,
tworzà nowà sytuacj´ w kontaktach mi´dzynarodowych. Równie˝ wspó∏praca z cz∏onkami PTL mieszkajàcymi poza krajem b´dzie
wymaga∏a poszukiwania nowych, efektywnych rozwiàzaƒ przede wszystkim w sferze przep∏ywu informacji.
Zdaj´ sobie tak˝e spraw´, ˝e efekty dzia∏aƒ zmierzajàcych do rozwijania i promowania wiedzy w obszarze logistyki mo˝na
zwielokrotniç by uzyskaç efekt synergii bioràc udzia∏ w procesie integrowania polskiego Êrodowiska logistycznego.
Wi´cej informacji na temat Walnego Zebrania Cz∏onków PTL oraz pe∏ny sk∏ad nowych w∏adz Towarzystwa mo˝na znaleêç na stronach
http://www.ptl.net.pl (przyp. red.).
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