PODSUMOWANIE
DZIAŁALNOŚCI KNSL
ZA ROK 2015
Rok 2015 można uznać za zamknięty. Był to rok pełen nowych
doświadczeń dla członków Koła Naukowego Studentów Logistyki.
Pora więc podsumować dotychczasową działalność. Oby tak dalej!
Działalność Koła w roku 2015 rozpoczę liśmy od warsztatów
organizowanych spe cjalnie dla KNSL przez firmę FM Log istic, lide ra
na Polskim ry nku branży TSL. Temate m spotkania by ła "P roblematyka szkód
towarowych w mię dzynarodowym przew ozie drogowym - założenia Konwe ncj i
CMR vs. realia dz iałań biz nesowych w sek torze log istycznym". Kolejnego dnia
odby ła się wycieczka do łódzkieg o magazynu firmy Flextronisc. Możliwość
wzięcia udz iału w tym wydarzeniu mieli nie t ylk o członk owie KNSL, ale także
wszyscy zainteres owani studenci logistyki Akademii Obrony Narodowej.
W czwartek 26 lutego na zaproszenie Koła Nauk owego St udent ów
Logistyki AON gościliśmy przedstawicie li firmy Je ronimo Mart ins , którzy
przeprowadz ili warsztat na temat e fektywnego planowania dostaw do sie ci
sklepów „ Bie dronka”. D odatk owym atutem spotkania by ło s próbowanie
swoich sił w codz iennych obowiązkach pracowników Dz iału Planowania układaniu harmonog ramu dostaw.
W marcu odbyło s ię kolejne s potkanie z cyklu AML. Tym razem
mieliśmy zaszczyt gościć prze dstawicieli fi rmy Ek o Cykl Organizacja Odzysku
Opakowa ń S.A., którzy przybliżyli nam temat log istyki odzysku
i gospodarowania odpadami.

Braliśmy także udział w wielu konferencjach logistycznych,
gdzie wieloma wynikami możemy się głośno pochwalić 
Podczas 14. e dycji Forum M łodej Logistyki w najbard z iej prest iżowy m
Konkursie dla członk ów kół nauk owych nasz zespół zajął drug ie miejsce.
Nasza re preze ntacja 5. rok z rzędu wywalczyła miejsce na podium.

W dniach 22-24 marca 2015 rok u odbyła się VII ed ycja Student
Marit ime Conference , organizowan a przez Koło Naukowe Transportu
i Logistyki TRANSLOG działające przy Akademii Morsk iej w Gdyni. Uczestnicy
SMC mogli wysłuchać tematu przygotowanego przez Lucynę Szaciłło i Jakuba
Zagórskiego, pt. „Każdy korzyst a, nie każdy wie… warszawska telematyka”.
Logistyka Wok ół Nas - w konkurs ie referatów drugie miejsce zajęl i
Maja Strzelczyk i Rafał Partyka. Wy głosili oni prelek cję z tematem
„Wykorzystanie systemu WMS i technik automatycz nej identyfikacj i
w procesach preparacji zamówie ń sztukowych na przykładz ie wózka
kompletacyjneg o firmy Balea”.
Na V Poz nańskim Forum Logistyki, r e prezent ujący Koło Naukow e
Student ów Logistyki –Rafał Partyka, zdobył Złote P ióro Rekt ora Politechnik i
Poznańsk iej za najle pszy re ferat V Poz nańskiego Forum Logistyczneg o.
Warszawskie Dni Logistyki - w przygot owanym przez organizat orów
konfe rencji konkursie re preze ntanci naszego Koła Naukoweg o St udent ów
Logistyki zaję li dwa miejsca na podium. Marta Gie dz z artykułem „ Logistyka
a przewaga konk ure ncyjna prze dsiębiorst w – strategie konkurencji” zdoby ła
w swoim de biucie k onfe rencyjnym t rz ecie miejsce. Wystąpie nie Rafa ła
Butry na i Jacka Grzyba na temat konkurencyjności Kole i Mazowieckich
na rynku kolejowym w województw ie maz owie ckim de cyzją komisj i
konkursowej było bezkonkurencyjne.
III Konfere ncja Naukowa, organiz owana przez Studenck ie Koło
Naukowe Log istyki i Innowacji LOGIN podczas łódzkiej konfe rencji głos
zabra li Mateusz Kwil z KNSL AON oraz Natalia Puchajda z KNL (Uniwersytet
Gdański). St ude nci zaprezent owali te mat " Obsługa k lie nta i sa tysfakcja
z usług transportowych realizowanych przez PKP INTERCITY S.A. ". D rugi
artykuł w barwach KNSL AON pt. " Spe cyfika obs ługi pasażera w t ransporcie
publicznym" prze dstawiła Weronika Kukla. Refe rat doceniony został przez
Komisję i zajął I miejsce w k onkursie.
28-29 maja odbyły się I Zielonogórskie Dni Logistyki Zielona Góra Przytok". Tematem przewodnim konferencji była: Logistyka bez granic globa lny wymiar łańcucha dostaw. D rugiego dnia k oła mog ły zmierzyć
się na strze lnicy w Zie lonogórskiej Gwardii, gdzie po zaciętej rywalizacji
wyłoniono zwycięz ców w kategorii zes połowej oraz indyw idualnej.

VI edycja konferencji Logistyka a Bezpieczeństwo
Tematyka Konfe rencji k oncentrowała się wokół problematyk i jakości
procesów log istycznych. St ude nci wzię li udział w przygotowanym przez
organizatorów konk urs ie. Mie li oni za zadanie przygotować artykuł naukowy
związany z tematyką Konfe rencji zapreze ntować i obronić swoją pracę prze d
audytorium. Rywalizujący w konkursie odpow iadali na pytania innych
studentów oraz Komisji Konk urs owej składające j się z pracowników
naukowych Akademii oraz prze dstawicie li firm spons orskich.
Po zakończe niu oficjalnej części wydarzenia, stude nci wz ięli udzia ł
w treningu bez pie czeństwa bez pośre dnie go. Dzięki wspó łpracy organizat orów
z Międzynarodowym Cent rum Kursów i Szk ole ń Specjalistycz nych g oście
pozna li techniki samoobrony.
Drugieg o dnia Konfere ncji atrak cją dla czło nków konfe rencji była
wycieczka do 2.Mazowieckieg o Pułku Saperów w Kazuniu Nowym, gdzie
studenci wzię li udział w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych.
Największym zainteresow aniem cieszyła się wystawa sprzętu będącego
na wyposażeniu je dnostki, z kole i serca student ów podbiła trady cyjna ,
wojskowa grochówka.

Czerwiec – czas zmian i podsumowań
11 cze rwca stude nci zrzeszeni w Kole Naukowym Stude ntów Logistyk i
pods umowali swoje dz iałania i os iągnię cia w roku akade mick im 2014/2015.
W spotkaniu wz ięła udział Pani Prore ktor ds. studenck ich – dr Aneta
Nowakowska - Krystman, która w ręczyła dyplom uznania dla cz łonków koła za
dzia łalność
na
rze cz
promocji
Akademii
Obrony
Narodowej.
W trakcie spotkania przyszedł czas na podz iękowanie za wspólnie spę dzone
lata tegorocz nym absolwentom Akademii. Przedstawiliśmy takż e nowy Zarzą d
KNSL w sk ładz ie: P rezes – Rafał Partyka, Wiceprezes ds. Finansów – Jacek
Grzyb, Wiceprezes
ds. Marketing – Iwona Szajewska, Wiceprezes ds.
Organizacyjny ch - Aleksandra Paw lak , sek retarz – Aleksandra Szymczyk.

To jeszcze nie koniec!
Jak co rok u, w ramach PROjektu świeŻAK Koło Nauk owe Stude ntów
Logistyki wraz z firmą FM Log istic, przy współpracy z Samorządem Student ów
Akademii Obrony Narodowej zorganiz owało wyjątkowe s potkanie dla
„świeżaków” logistyki - czyli pierwszorocznych nowoprzy byłych student ów,

ale również osób zainteres owanych tematyką „Logistyka - w zestawieniu
wyobraże ń Św ie ŻAKA i dośw iadcze ń dinoz aura logistyki”.
W dniach 19-20 listopada br. odbyła się druga edycja Sopockich
Warsztatów Logistycz nych z organizow anych przez Naukowe Koło Log istyki
Uniwe rsytetu Gdańskiego . Reprezentantem Koła Nauk owego St ude ntów
Logistki był Jacek Grzyb.
Ważnym wydarze niem 2015 rok u by ło przyje cie nowych członków ,
którzy wykazali się dużą w iedz a podczas proces u rek rutacyjnego.
02.12.2015r. odbyło się zebranie kołow iczów na którym mieliśmy okazję w raz
z dr Jackiem Kurowsk im – opiek unem Koła pow itać nowych członk ów. Naszą
organizacj ę zasiliła szóstka najle pszych. T eraz nasze szeregi liczą 39 osób.

Połączenie wszystkich sił na pewno przyniesie kolejne znakomite
wyniki i osiągnięcia.

Konfere ncja na XI Ogólnopolsk im Forum Stude ntów Transport u
i Log istyki odbyła s ię w dniach 3 - 4 grudnia 2015 r. Z ramienia organizacj i
w spotkaniu uczestniczyło ośmiu przedstaw icieli Akademii Obrony
Narodowej. Tematem przewodnim tegorocznej k onfere ncji były „Nowe
trendy , wykorzystanie symulacji oraz potrzeby infrastruktury w t ransporcie
i logistyce. Studium przypadku”. Podczas spotkania nas i re preze ntanci wz ięli
aktywny udział w debacie dotyczącej poprawy funkcjonowania t ransport u
publicznego i zw iększenia mobilności w sercu miast.

W dniach 10 -11.12.2015 br. na VIII Dniach Transportu organizowanych
przez Koło Naukowe Log istyki TILOG Politechniki Krak owskiej nie mogło
zabraknąć naszej licznej grupy , ponad dwudziestu przedstaw icieli Koła
Naukoweg o Stude ntów Logistyki Akade mii Obrony Narodowej. Konfe rencja
odbywa ła się po hasłem „Inte lige ncja i Integracja jako przyszłość
nowoczesnego transportu i logistyki”. Wszyscy kibicowali pre legentow i
Jackowi Grzybowi , który został zwycięzcą konkursu preze ntując temat
„Systemy bezpie czeństwa w t ransporcie kole jowym”. W związku z tym
wydarzeniem drug iego dnia konfe rencji liczna grupa reprezentantów Koła
Naukoweg o rozpoczęła dz ień od zw ie dzenia Stacji Obsług i Tramwajów
„Podgórze” , należącą do Miejsk iego Prz edsiębiorstwa Komunikacyjneg o S.A
w Krak owie.
Ostatnim wydarze niem w 2015 r. były warsztaty z cyklu Ak ademi i
Menedżera Logistyki. Temat „P rawodawstwo w zakresie przew ozu mate riałów
nie bezpiecznych” zaciekaw ił wszystkich obecnych słuchaczy. S woją wiedzę
przekaza li nam Pani Karolina Kołdys - specjalista ds. przewoz u materiałów
zgodnie z ADR, RID , AD N oraz Pa n Tomasz Rudolf - specjalista IATA/DGR.
Naszą działalność sumują comiesięczne spotkania Koł a. Członkow ie
KNSL nie zwalniają te mpa! Oprócz dz iałań związanych z prowadze nie m Koła
oraz ut rzymaniem jego aktywnej dz iałalności mamy też czas na integracyjne
spotkania. Jednym z nich była znak omita majowa zabawa – mały sparing
w bubble futbol .
Coroczna Wigilia w Kole Nauk owym St udentów Log istyki jest częścią
naszej integracyjnej formy dz iałalności. Wspólne przygotowania i spędzenie
Spotkania Opłatkoweg o jest symbolem zakończe nia kolejnego pracow itego
roku.

Chociaż rok 2015 dobiegł końca, my nie zaprzestajemy
naszych działań. Przed nami kolejne wyzwania z którymi
będziemy dzielić się na bieżąco!

Zespół KNSL

