Edukacja logistyczna

Kobiety w logistyce - Ma∏gorzata Maternowska
Zainteresowania logistykà dr in˝. Ma∏gorzaty Maternowskiej majà swoje êród∏a w organizacji, zarzàdzaniu i marketingu. M. Maternowska jest absolwentkà (1980) Wydzia∏u Organizacji i Zarzàdzania Przemys∏em w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (dziÊ jest to
Wydzia∏ Zarzàdzania), a obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zak∏adzie
Marketingu tej˝e uczelni.
Przed podj´ciem dzia∏alnoÊci naukowej i dydaktycznej M. Maternowska
pracowa∏a przez 7 lat na ró˝nych stanowiskach w jednym z instytutów naukowych, przedsi´biorstwie produkcyjnym
i w Komisji Planowania przy Urz´dzie
Miasta Krakowa. W tym czasie odby∏a
równie˝ 3-letnie stacjonarne studia
doktoranckie w Akademii Górniczo –
Hutniczej (AGH). Zdobyte podczas pracy doÊwiadczenia w zakresie zarzàdzania okaza∏y si´ cenne w prowadzonej
od 1990 r. w Zak∏adzie Marketingu i Zarzàdzania Produkcjà (obecnie Zak∏ad
Marketingu) AGH dzia∏alnoÊci dydaktycznej i naukowo-badawczej. Poczàtkowo prace te wiàza∏y si´ przede
wszystkim z zagadnieniami planowania, z zarzàdzaniem i organizacjà produkcji, a od 1993 r. z logistykà.
W 1998 r. M. Maternowska obroni∏a
z wyró˝nieniem prac´ doktorskà na
Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Celem doktoratu by∏o opracowanie metodyki wyznaczania logistyczno-marketingowej
strategii zaopatrzenia dla przedsi´biorstwa przemys∏owego na przyk∏adzie

odlewni. Od tego czasu dr in˝. Ma∏gorzata Maternowska da∏a si´ poznaç jako autorka blisko 40 prac (artyku∏ów
i referatów) z zakresu koncepcji i strategii logistycznych. Jest równie˝ wspó∏autorkà ksià˝ek: „Nowoczesne metody
zarzàdzania produkcjà” (wyd. w 1996 r.

pod redakcjà Zbigniewa Martynika)
oraz „Marketingowe aspekty zarzàdzania produkcjà przemys∏owà” (wyd.
w 2002 pod redakcjà Andrzeja Podobiƒskiego).
Dr in˝. M. Maternowska od lat
wspó∏pracuje z czasopismem „Logistyka”. Jest cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Wchodzi w sk∏ad
komitetu naukowego corocznej mi´dzynarodowej konferencji „Kompleksowe Zarzàdzanie Logistyczne – Total
Logistics Management”, organizowanej wspólnie przez Politechnik´ Kra-

Raben
HACCP w Raben i Fresh Logistics
Spó∏ki Fresh Logistics, Raben Wielkopolska, Raben Mazovia oraz Raben Spedycja oddzia∏ w Gliwicach w dniu 18
grudnia 2002 roku otrzyma∏y Certyfikat Systemu HACCP
przyznany przez BVQI. Wdro˝enie Systemu Bezpieczeƒstwa
˝ywnoÊci HACCP w zakresie magazynowania i dystrybucji
bezpoÊredniej, dla artyku∏ów spo˝ywczych, jest jednym
z elementów realizowanej przez Grup´ polityki bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊci.
Mimo, i˝ wymogi prawne – Ustawa o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia (Dz. U. Nr 63 z 2001 poz. 634, Nr
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kowskà , Politechnik´ Cz´stochowskà,
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
w Warszawie oraz Katedr´ Logistyki
Uniwersytetu w Clausthal (Niemcy).
Dorobek naukowy dr in˝. Ma∏gorzaty
Maternowskiej charakteryzuje dà˝enie
do praktycznego wykorzystania wiedzy
teoretycznej z zakresu logistyki i zarzàdzania logistycznego w obszarze funkcjonowania przedsi´biorstw (g∏ównie
przedsi´biorstw przemys∏owych). Ten
pragmatyczny cel stawia równie˝ jako
podstawowy w swojej pracy dydaktycznej, prowadzàc wyk∏ady i warsztaty
z logistyki na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych, a tak˝e
w ramach spotkaƒ z przedstawicielami
ró˝nych sfer dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Przynosi to wzrost zainteresowania logistykà wÊród uczestników tych zaj´ç,
przejawiajàcy si´ w podejmowaniu tematów prac dyplomowych zwiàzanych
z logistykà czy te˝ prac realizowanych
przez studentów w ramach prowadzonego przez M. Maternowskà Ko∏a Naukowego Studentów – Zarzàdzanie.
Efektem ich wspólnego dzia∏ania jest
dà˝enie do podj´cia przez niektórych
absolwentów Wydzia∏u Zarzàdzania
AGH pracy, zwiàzanej z logistykà,
a póêniej podejmowaniem przez nich
wysi∏ków na rzecz poprawy efektywnoÊci zarzàdzania logistycznego w „swoich” firmach. Dla dr in˝. M. Maternowskiej stanowi to êród∏o satysfakcji zawodowej, a jednoczeÊnie mobilizuje do
dalszej pracy.
Krystyna Ko∏akowska 

Grupa Raben
128 poz. 1408) – zobowiàzujà du˝e firmy produkujàce oraz
uczestniczàce w dystrybucji produktów ˝ywnoÊciowych do
wdro˝enia systemu HACCP, zapewniajàcego w∏aÊciwà jakoÊç
zdrowotnà ˝ywnoÊci, dopiero z dniem 01.01.2004 r., w spó∏kach Grupy Raben, system wdro˝ony zosta∏ ju˝ teraz.
Decyzja o wczeÊniejszym wdro˝eniu systemu zosta∏a podj´ta w celu zapewnienia wszystkich klientów, i˝ punkty krytyczne dla ich produktów ˝ywnoÊciowych sà stale nadzorowane, w razie koniecznoÊci podejmowane sà niezb´dne
dzia∏ania naprawcze, a system ukierunkowany jest na ograniczenie pojawiajàcych si´ zagro˝eƒ.

