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 Ko ła w roku 2015 rozpoczęliś my od war szt at ów
organizowanych specjalnie dla KNSL przez fir mę FM Logist ic, lider a
na Polskim r ynku branży TS L. Temat em spot kania była "Problemat yka szkód
towarowych w międzynarodowym pr zewozie drogowym - założenia
Ko nwencji CMR vs. realia działań biznesowych w sekt orze logist ycznym".
Ko lejnego dnia odbyła się wycieczka do łódzkiego magazynu fir my
Flext ronisc. Możliwość wzięcia udziału w t ym wydarzeniu mieli nie t ylko
czło nkowie KNSL, a le t akże wszyscy zaint er esowa ni st udenci logist yk i
Akade mii Obro ny Narodowej.
W czwart ek 26 lut ego na zaproszenie Ko ła Naukowego St udent ów
Logist yki AON gościliśmy przedst awicieli fir my Jeronimo Mart ins, kt órzy
przeprowadzili warszt at na t emat efekt ywnego planowania dost aw do sieci
sk lepów „Biedronka”. Dodat kowym at ut em spot kania było spróbowanie
swo ich sił w codziennych obowiązkach pracowników Dzia łu P lanowania układaniu har mo nogramu dost aw.
W marcu odbyło się ko lejne spot kanie z cyklu AML. T ym raze m
mie liśmy zaszczyt gościć przeds t awicieli fir my Eko Cykl Organizacja
Odzysku Opakowań S. A., kt órzy prz ybliż yli nam t emat logist yki odzysku
i gospodarowania odpadami.

Braliśmy także udział w wielu konferencjach logistycznych,
gdzie wieloma wynikami możemy się głośno pochwalić 
Podczas 14. edyc ji Forum Młodej Logist yki w najbardz iej pr est iżowym
Ko nkursie dla czło nków kó ł naukowych nasz zespó ł zają ł drugie mie jsce.
Nasza reprezent acja 5. rok z rzędu wywalczyła miejsce na podium.

W dniach 22-24 marca 2015 roku odbyła się VII edycja St ude nt
Mar it ime Confer ence, organizowana przez Ko ło Naukowe Transport u
i Logist yki T RANS LOG dzia łające pr zy Akademii Morskiej w Gdyni.
Uczest nic y SMC mogli w ysłuchać t emat u przygot owanego przez Lucynę
Szaciłło i Jakuba Zagórskiego, pt . „Każdy korzyst a, nie ka żd y wie…
warszawska t elemat yka”.
Logist yka Wokó ł Nas - w konkursie referat ów drugie miejsce za jęl i
Maja St rzelczyk i Rafa ł Part yka. Wygłosili o ni prelekcję z t emat e m
„Wykorzyst anie syst emu WMS i t echnik aut omat ycznej ident yfikac j i
w procesach preparacji za mówień szt ukowych na przykładzie wózka
komplet acyjnego fir my Balea”.
Na V Poznańskim Forum Logist yki, r eprezent ujący Ko ło Naukowe
St udent ów Logist yki –Rafał Part yka, zdobył Złot e P ióro Rektora Polit echnik i
Poznańskiej za najlepszy r eferat V Poznańskiego Forum Logist ycznego.
Warszawskie Dni Logist yki - w przygot owanym przez organizat orów
konferencji konkursie reprezent anci naszego Ko ła Naukowego St udent ów
Logist yki zajęli dwa miejsca na podium. Mart a Giedz z art ykułe m „Logist yka
a przewaga konkur encyjna przedsiębiorst w – st rat egie konkurencji” zdobyła w
swo im debiucie ko nferencyjnym t rzecie mie jsce. Wyst ąpienie Rafa ła But r yna
i Jacka Grzyba na t emat konkurencyjno ści Ko lei Mazowieckic h
na r ynku ko lejo wym w wo jewództ wie mazowieckim decyzją ko mis ji
konkursowej było bezkonkurencyjne.
III Konferencja Naukowa, organizowana przez St udenckie Ko ło
Naukowe Logist yki i I nnowacji LOGIN podczas łódzkiej konfer encji głos
zabrali Mat eusz Kwil z KNS L AON oraz Nat alia P uchajda z KNL
(Uniwers yt et Gdański). St udenci zaprezent owali t emat "Obsługa klient a i
sat ysfakcja
z usług t ransportowych realizowanych pr zez P KP INTERCITY S. A.". Drugi
art ykuł w barwach KNS L AON pt . "Specyfika obsługi pasażer a w t ransporcie
publicznym" przedst awiła Weronika Kukla. Referat docenio ny zost ał przez
Ko misję i zajął I mie jsce w konkursie.
28-29 maja odbyły się I Zielo nogórskie Dni Logist yki Zielo na Góra Przyt ok". Temat em przewodnim ko nfer encji była: Logist yka bez granicglo balny wymiar łańcucha dost aw. Drugiego dnia ko ła mogły zmierz yć
się na st rzelnicy w Zie lo nogórskiej Gwardii, gdzie po zacięt ej r ywalizacji
wyło nio no zwycięzców w kat egorii zespo łowej oraz indyw idualnej.

VI edycja konferencji Logistyka a Bezpieczeństwo
Temat yka Ko nferencji ko ncent rowała się wokół proble mat yki jakośc i
procesów logist ycznych. St udenci wzięli udział w pr zygotowanym pr zez
organizat orów konkursie. Mieli o ni za zadanie prz ygotować art ykuł naukow y
związany z t emat yką Konferencji zaprezent ować i obronić swo ją pracę przed
audyt or ium. R ywalizujący w ko nkursie odpowiadali na pyt ania innyc h
st udent ów oraz Ko misji Ko nkur sowej składającej się z pracowników
naukowych Akademii oraz przedst awicieli fir m sponsorskich.
Po zakończeniu o fic ja lnej części wydar zenia, st udenci wzięli udzia ł
w t reningu bezpieczeńst wa bezpośredniego. Dzięki wspó łpracy organizat orów
z Międzynarodowym Cent rum Kur sów i Szkoleń Specjalist ycznych goście
poznali t echniki samoo brony.
Drugiego dnia Ko nferencji at rakcją d la czło nków konferencji była
wycieczka do 2.Mazowieckiego Pułku S aperów w Kazuniu Nowym, gdzie
st udenci wzię li udzia ł w obchodach Święt a Wo jsk I nżynier yjnych.
Największ ym zaint eresowanie m cieszyła się wyst awa sprzęt u będącego
na wyposażeniu jednost ki, z k o lei ser ca st udent ów podbiła t radycyjna,
wojskowa grochówka.

Czerwiec – czas zmian i podsumowań
11 czerwca st udenci zrzeszeni w Ko le Naukowym St udent ów Logist yk i
podsumowali swo je działania i osiągnięcia w roku akademick im 2014/2015.
W spot kaniu wzięła udział P ani Prorektor ds. st udenckich – dr Anet a
Nowakowska - Kr yst man, kt óra wręczyła dyplo m uznania dla cz ło nków ko ła
za działa lno ść na rzecz pro mocji Akademii Obrony Narodowej.
W t rakcie spot kania przyszedł czas na podziękowanie za wspó lnie spędzo ne
lat a t egorocznym abso lwent om Akademii. Przedst awiliśmy t akż e nowy Zarząd
KNSL w składzie: P rezes – Rafał P art yka, Wiceprezes ds. Finansów – Jacek
Grzyb, Wiceprezes
ds. Market ing – Iwona Szajewska, Wiceprezes ds.
Organizacyjnych - Aleksandra Pawlak , sekret arz – Aleksandra Sz ymczyk.

To jeszcze nie koniec!
Jak co roku, w ramach P ROjekt u świeŻAK Ko ło Naukowe St udent ów
Logist yki wraz z fir mą FM Logist ic, przy wspó łpracy z S amorządem
St udent ów Akademii Obro ny Narodowej zorganizowało w yjąt kowe spot kanie
dla
„świeżaków” logist yk i- czyli pierwszorocznych nowoprzybyłych
st udent ów, ale również osób zaint eresowanych t emat yką „Logist yka - w
zest awieniu wyo brażeń ŚwieŻAKA i doświadczeń dinozaura logist yki”.

W dniach 19-20 list opada br. odbyła się druga ed ycja Sopockic h
Warszt at ów Logist ycznych zorganizowanych przez Naukowe Ko ło Logist yk i
Uniwer syt et u Gdańskiego . Reprezent ant em Ko ła Naukowego St udent ów
Logist ki był Jacek Grzyb.
Ważnym w ydarzeniem 2015 roku było przyjecie nowych czło nków,
którzy wykazali się dużą wiedza podczas procesu rekrut acyjnego.
02.12.2015r. odbyło się zebr anie ko łowiczów na kt órym mieliś my okazję wraz
z dr Jackie m Kurowskim – opiekunem Ko ła powit ać nowych czło nków. Naszą
organizację zasiliła szóst ka najlepszych. T eraz nasze szeregi liczą 39 osób.

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

Ko nferenc ja na XI Ogó lnopo lsk im Forum St udent ów Transport u
i Logist yki odbyła się w dniach 3 - 4 grudnia 2015 r. Z ramienia organizacji
w spot kaniu uczest niczyło ośmiu przedst awicie li Akademii Obrony
Narodowej. Temat em przewodnim t egorocznej konfer encji były „Nowe
t rendy, wykorzyst anie symu lacji oraz pot rzeby infrast rukt ury w t ransporcie
i logist yce. St udium pr zypadku”. Podczas spot kania nasi reprezent anc i wzięl i
akt ywny udział w debacie dot yczącej poprawy funkcjo nowania t ransport u
publicznego i zwiększenia mo bilno ści w sercu miast .
W dniach 10-11.12.2015 br. na
VIII Dniach Transport u
organizowanych przez Ko ło Naukowe Logist yki TILOG Po lit echnik i
Krakowskiej nie mogło zabraknąć naszej licznej grupy, ponad dwudziest u
przedst awic ieli Ko ła Naukowego St udent ów Logist yki Akademii Obron y

Narodowej. Konfer encja odbywała się po hasłem „I nt eligencja i I nt egracja
jako przyszło ść nowoczesnego t ransportu i lo gist yki”. Wszyscy kibicowali
prelegent owi Jackowi Gr zybowi, kt ór y zost ał zwycięzcą konkursu prezent ując
t emat „S yst e my bezpieczeńst wa w t ransporcie ko lejowym”. W związku z t ym
wydarzeniem drugiego dnia konferencji liczna grupa reprezent ant ów Koła
Naukowego rozpoczęła dz ień od zwiedzenia St acji Obsługi Tramwajó w
„Podgórze”, należącą do Mie jskiego Przedsiębiorst wa Ko munikacyjnego S. A
w Krakowie.
Ost at nim w ydarzeniem w 2015 r. były warszt at y z cyklu Akademi i
Menedżer a Logist yki. Temat „Prawodawst wo w zakresie przewozu mat er ia łów
niebezpiecznych” zaciekawił wszyst kich obecnych słuchaczy. S wo ją wiedzę
przekazali nam Pani Karo lina Ko łdys - specjalist a ds. przewozu mat er iałów
zgodnie z ADR, RID, ADN oraz Pan Tomasz Rudo lf - spec jalist a I AT A/DGR.
Naszą dzia łalność sumują co miesięczne spot kania Ko ł a. Czło nkowie
KNSL nie zwalnia ją t empa! Oprócz działań związanych z prowadzenie m Ko ła
oraz ut rzymanie m jego akt ywnej działa lności mamy t eż czas na int egracyjne
spot kania. Jednym z nich była znako mit a majowa zabawa – mały spar ing
w bubb le futb ol .
Coroczna Wig ilia w Ko le Naukowym St udent ów Logist yki jest częścią
naszej int egr acyjne j for my dz iałalności. Wspó lne przygot owania i spędzenie
Spot kania Opłat kowego jest symbo le m zakończenia ko lejnego pracowit ego
roku.

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

Zespół KNSL

