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Kobiety w logistyce - Danuta Kisperska - Moroƒ
WÊród osób zawodowo czynnych
w logistyce przewa˝a lobby m´skie –
stwierdzi∏a wi´kszoÊç Paƒ, uczestniczàcych w ubieg∏orocznym Kongresie Logistycznym PTL w Warszawie. Zaproponowa∏am zatem uczestniczàcym w Kongresie Paniom, wià˝àcych swà karier´
z logistykà, prezentacj´ ich sylwetek
i dokonaƒ na ∏amach „Logistyki” w cyklu „KOBIETY W LOGISTYCE”. Inspiracjà
by∏y dla mnie wieloletnie dzia∏ania amerykaƒskiej Council of Logistics Management (CLM) w USA. Na corocznych kongresach CLM Panie zwiàzane zawodowo z logistykà prezentujà swoje kariery,
osiàgni´cia, opowiadajà czego si´ nauczy∏y i od kogo, jak rozwija∏y i promowa∏y logistyk´ w swoich Êrodowiskach.
Przy nieograniczonych mo˝liwoÊciach
rozwoju logistyki tak˝e w naszym kraju i coraz bardziej znaczàcego udzia∏u
w tym procesie w∏aÊnie kobiet jest rzeczà oczywistà, i˝ taki cykl nale˝y rozpoczàç. Jako pierwszà prezentuj´ dr hab.
Danut´ Kisperskà-Moroƒ z Katowic.
Po ukoƒczeniu w 1977 r. studiów z zakresu ekonomiki przemys∏u (wg poszerzonego, indywidualnego ich programu),
w trakcie których odby∏a dwie praktyki
zawodowe AIESEC (w jugos∏owiaƒskiej
Suboticy i w fiƒskim Tampere), pracowa∏a jako asystent w Instytucie Ekonomiki
Przemys∏u Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 10 lat po studiach dr D. Kisperska-Moroƒ obroni∏a doktorat pt. „Badanie
wp∏ywu zmian zu˝ycia i wykorzystania
surowców i materia∏ów na wielkoÊç
i struktur´ ich zapotrzebowania w przemyÊle maszyn górniczych”, zawierajàcy
wyniki badaƒ mechanizmów sterujàcych
i racjonalizujàcych procesami gospodarki materia∏ami w tej ga∏´zi przemys∏u.
Od 1992 r. pracuje w Katedrze Logistyki
Ekonomicznej katowickiej AE, a w ub. roku uzyska∏a tytu∏ doktora habilitowanego
nauk ekonomicznych. W latach 1994 – 99
by∏a wiceprzewodniczàcym Zarzàdu Katowickiego Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Logistycznego, (obecnie jest cz∏onkiem Zarzàdu tego oddzia∏u). Od 1996 r.
jest tak˝e cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego

PTL i aktualnie Sekretarzem Prezydium
Zarzàdu. Przed 8 laty zosta∏a ponadto
cz∏onkiem Zarzàdu Global Manufacturing
Research Group, mieszczàcego si´ przy
Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina w USA. Dodatkowo
w latach 1992 – 98 by∏a cz∏onkiem Zarzàdu International Society for Investory Research z siedzibà w Budapeszcie,
a w okresie 1989 – 92 wyk∏ada∏a podstawy logistyki w Indian Institute of Management w Kalkucie.
Zainteresowania badawcze dr hab. D.
Kisperskiej-Moroƒ dotyczà dwóch zasadniczych nurtów:
• analizy systemów logistycznych w skali mezo- i makroekonomicznej w okresie transformacji gospodarki polskiej
wraz z ogólnogospodarczymi aspektami procesów logistycznych
• problemów Êcis∏ego koordynowania
procesów przep∏ywów produktów
z punktu widzenia miejsca i czasu wyst´powania potrzeb, a szczególnie zapasów w firmach i w ∏aƒcuchach dostaw jako wyrazu dostosowania strumieni dostaw, roli obs∏ugi klienta jako pierwotnego integratora strumienia potrzeb w ∏aƒcuchu dostaw i strategicznych elementów zarzàdzania logistycznego oraz integracji procesów decyzyjnych w zarzàdzaniu logistycznym.
Koncepcje badawcze D. Kisperskiej-Moroƒ wsparte rozpoznaniem literaturowym i badaniami empirycznymi by∏y
podstawà przygotowania opracowania
pt. „Tendencje integracyjne w zarzàdzaniu logistycznym”, wydanego przez katowickà AE w 1999 r. Ze wzgl´du na poznawczo-utylitarny i podsumowujàcy
wieloletnie badania w zakresie logistyki
charakter tej pracy zosta∏a ona zaproponowana jako rozprawa habilitacyjna.
Ostatnie programy badawcze, realizowane w latach 1996 – 2001 przez zespo∏y
kierowane przez dr hab. D. Kisperskà-Moroƒ dotyczy∏y takich zagadnieƒ, jak:
1) koszty zewn´trzne logistyki jako element kszta∏towania ∏aƒcuchów dostaw;
2) badanie wybranych aspektów potencja∏u logistycznego firm Górnego Âlàska
(zatrudnienie i sfera us∏ug);

3) wp∏yw tendencji integracyjnych w logistyce na struktury organizacyjne w przemyÊle polskim.
Do tego nale˝y wspomnieç o pracach,
realizowanych przez Panià Doktor w zakresie zarzàdzania materia∏ami, zapasami
i informacjà oraz nowoczesnych koncepcji business logistics. Dzia∏alnoÊç ta zaowocowa∏a wieloma publikacjami ksià˝kowymi oraz artyku∏ami w literaturze fachowej krajowej i zagranicznej, a Jej prekursorski skrypt „Podstawy podejmowania decyzji logistycznych w przedsi´biorstwie” z przyk∏adami i zadaniami do prowadzenia çwiczeƒ z logistyki doczeka∏
si´ czwartego wydania w 1999 r. Dzia∏alnoÊç D. Kisperskiej-Moroƒ w zakresie
edukacji logistycznej zwiàzana jest te˝
m. in. ze Âlàskà Mi´dzynarodowà Szko∏à
Handlowà, Kolegium zarzàdzania angloj´zycznym blokiem „Business Logistics
and Supply Chain Management” i Podyplomowym Studium „Logistyka w Biznesie”. By∏a Ona ponadto inicjatorem i koordynatorem mi´dzynarodowego programu TEMPUS w formie Structural Joint
Educational Projekt TEMPUS SJEP
7193/94 pt. „Rozwój systemu edukacyjnego i szkoleniowego w zakresie zarzàdzania logistycznego w gospodarce polskiej
(realizowanego w latach 1995-97 przez
Katedry Logistyki AE w Katowicach, Uniwersytetu Gdaƒskiego i Szko∏y G∏ównej
Handlowej. WÊród partnerów zagranicznych tego programu by∏o m. in. 5 uczelni z W. Brytanii, Holandii i Niemiec.
Wi´cej informacji patrz portal
www. logistyka.net.pl
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