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Szanowni Państwo,

w dniach 12 - 14 maja 2010 roku odbędzie się w Poznaniu kolejny Polski Kongres Logistyczny LOGISTICS 2010. Będzie to już 

dziesiąta edycja tej imprezy, gromadzącej co dwa lata liczne rzesze logistyków. Liczba uczestników rośnie systematycznie, 

a w ostatnim Kongresie w 2008 roku wzięło udział ponad 720 osób, w tym liczne grono gości zagranicznych. Tegoroczny, 

jubileuszowy Kongres będzie miał jeszcze bardziej międzynarodowy wymiar. Odbędzie się bowiem w łączności z Kongre-

sem Logistycznym Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) – EUROLOG 2010.

Tegoroczny Kongres będzie przebiegał pod hasłem: Logistyka wobec nowych wyzwań – elastyczność, zrównoważenie, 

innowacyjność. Ma ono zwrócić uwagę na znaczenie, jakie dla europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności na rynku 

globalnym ma logistyka: zharmonizowana, potrafi ąca szybko reagować na zmienne otoczenie i potrzeby odbiorców, in-

nowacyjna, szybko przyswajająca wyniki prac rozwojowych, a jednocześnie – w rozsądny sposób - przyjazna środowisku.

Keynote speakers: Grzegorz Szyszka (ILiM), Hans-Christian Pfohl (ELA, TU Darmstadt), Miguel A. Lopera (Prezydent GS1), 

Paweł Stelmaszczyk (Komisja Europejska), Bernard Piette (Logistics in Wallonia) oraz Gerd Wolfram (METRO Group). 

W programie kongresu tradycyjnie znajdują się: dwa dni obrad w sesjach plenarnych i tematycznych wraz z towarzyszącą 

im wystawą logistyczną oraz warsztaty problemowe. Dodatkowo, w piątek 14 maja, jako impreza towarzysząca kongre-

sowi LOGISTICS & EUROLOG 2010, odbędzie się Konferencja ELA Research Day. Jest to impreza prezentująca dorobek 

europejskich ośrodków naukowych. Tradycyjnie też, w czwartek 13 maja po zakończeniu obrad, będzie można wziąć udział 

w jednej z kilku wizyt technicznych do wiodących, nowoczesnych fi rm logistycznych i produkcyjnych na terenie Poznania. 

Zapraszamy do Poznania.

dr Grzegorz Szyszka

Dyrektor
Instytutu	Logistyki	i	Magazynowania

dr hab. inż. Tomasz Nowakowski

Przewodniczący	Zarządu	
Polskiego	Towarzystwa	Logistycznego



Program ramowy:

12 maja 2010 /środa/
9:00 - 10:15 Rejestracja uczestników, otwarcie wystawy ,,Rynek logistyczny 2010’’, powitalna kawa.

10:15 – 10:25 Powitanie uczestników i otwarcie Kongresu 

Alfonz Antoni – Prezydent Europejskiego Towarzystwa Logistycznego, Grzegorz Szyszka – Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania, 

Tomasz Nowakowski – Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Logistycznego

10:25 – 13:30 I Sesja Plenarna 

12:00 – 12:20 Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy „Rynek logistyczny 2010”

13:30 – 14:30 Wręczenie certyfi katów Europejskiego Towarzystwa Logistycznego 

Alfonz Antoni (Prezydent ELA), Yiannis Konetas (Prezydent ECBL), Grzegorz Szyszka (Dyrektor ILiM)

13:30 – 14:30 Lunch, zwiedzanie wystawy „Rynek logistyczny 2010”

14:30 – 18:00 Sesje tematyczne A

15:45 – 16:15 Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy „Rynek logistyczny 2010”

 Sesja A1 Standardy GS1 w logistyce i w łańcuchach dostaw

Sesja obejmuje prezentację najciekawszych rozwiązań wdrażanych w ostatnich latach wśród uczestników systemu GS1 (ponad 1 mln fi rm 

na całym świecie). Prelegenci podejmą również próbę odpowiedzi na pytania o kierunki przyszłego rozwoju standardów systemu GS1 - 

Czy korzyści, jakie daje samo skanowanie, warte są podjęcia ryzyka? Jakie jest miejsce dla GS1, jej kodów kreskowych i innych standardów 

w koncepcji zintegrowanej logistyki i skoordynowanych dostaw do domu konsumenta? Zupełnie nowym wyzwaniem jest konieczność 

wejścia w obszar B2C dla fi rm i przygotowanie takich narzędzi i rozwiązań, które ułatwią bardziej efektywny dialog z konsumentem. Na 

przykład, rozwiązania z obszaru tzw. „Rozszerzonego opakowania” (ang. Extended Packaging) pokazują, jak umożliwić konsumentom dostęp 

do dodatkowych informacji o produktach i usługach za pomocą telefonu komórkowego.

 Sesja A2 Wykorzystanie Internetu w logistyce i w handlu

Internet staje się dziś coraz bardziej znaczącym narzędziem wspomagającym sprawne zarządzanie, także w logistyce i handlu. Niemal 99% 

fi rm deklaruje dziś dostęp do globalnej sieci internetowej. Otwiera to ogromne możliwości zarówno dla dostawców usług internetowych, 

jak i – przede wszystkim – użytkownikom serwisów i narzędzi. W czasach kryzysu, poprzez ekspansję w Internecie, fi rmy poszukują możli-

wości obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności. Szybszy transport, niższe nakłady pracy, łatwiejsze zakupy czy nauka, to tylko niektóre 

zmiany w zakresie logistyki, które następują dzięki zastosowaniu wciąż rozwijającej się sieci. Podczas sesji zostaną m.in. zademonstrowane 

najnowsze rozwiązania usprawniające procesy planowania, realizacji i kontroli przepływu surowców, materiałów czy wyrobów gotowych, 

a także trendy rozwoju e-commerce.

 Sesja A3 Innowacyjność w usługach logistycznych

Celem sesji jest zaznajomienie i inspiracja uczestników w zakresie najnowszych rozwiązań w zakresie logistyki globalnej. Dyskusja w pa-

nelu będzie się toczyła wokół innowacyjności, efektywności oraz bezpieczeństwa usług logistycznych na przykładzie konkretnych 

procesów wdrożonych bądź też proponowanych przez liderów rynkowych TSL (w kolejności alfabetycznej): DBSchenker, DHL Express, 
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Grupę DSV, Hellmann Worldwide Logistics Polska. Prezesi firm zaprezentują rozwiązania, które zostały przez nich wdrożone jako od-

powiedź na osłabienie gospodarcze w 2008 r. bądź też wykorzystujące najnowsze trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw – „green 

logistics”, „lean management”, „cold chain” i „reverse logistics”.

Wydarzenie towarzyszące:

14:30 – 19:00 Konferencja projektu Kassetts – udział bezpłatny

 Trendy w rozwoju narzędzi informatycznych dla logistyki

Celem projektu Kassetts jest wsparcie wspólnej organizacji procesów transportowych przez grupy MSP. W trakcie konferencji między-

narodowi eksperci zaprezentują możliwości wybranych rozwiązań elektronicznych dla logistyki oraz przedstawią trendy ich rozwoju. 

Następnie, w oparciu o rzeczywiste testy w przedsiębiorstwach, zaprezentowane zostaną korzyści wynikające z wykorzystywania narzę-

dzia wspomagającego wspólną organizację przewozów przez grupy firm. Uczestnicy konferencji będą mieli także okazję zapoznania się 

z koncepcją europejskiej polityki transportowej. Konferencja będzie również okazją do samodzielnego testowania narzędzia opracowa-

nego w projekcie Kassetts. Konferencja dedykowana jest zarówno dla praktyków, czyli przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, 

dystrybucyjnych, logistycznych, jak i przedstawicieli organizacji otoczenia biznesu i władz z całej Europy. 

Międzynarodowa konferencja projektu Kassetts finansowana jest przez Komisję Europejską (program Central Europe).

20:00 – 23:30 Logistics Party (miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie)

13 maja 2010 /czwartek/
9:00 – 11:00 Sesje tematyczne B

 Sesja B1 ECR: tworzenie wartości przez współpracę na rynku FMCG

Kryzys finansowy i zawirowania ekonomiczne z różną siłą dotknęły wielu gałęzi gospodarki. Niewątpliwie odcisnęły swoje piętno również 

na sektorze FMCG, dając impuls do podejmowania odważnych projektów optymalizacyjnych oraz strategicznego umacniania współpracy 

partnerów biznesowych. Partnerskie podejście do budowania trwałych relacji w łańcuchach dostaw oraz wspólne tworzenie wartości dla 

nabywców i konsumentów nie są pustymi hasłami promowanymi przez konsultantów ani też nowatorskim orężem walki konkurencyjnej. 

Dla większości firm jest to podstawa działania - fundament, bez którego przewaga konkurencyjna nie może być trwała. 

W sesji przedstawione będą projekty realizowane przez ECR Polska oraz inne europejskie organizacje ECR, a dotyczące zarówno pod-

stawowych elementów obsługi łańcuchów dostaw, poprzez wspólne projekty poprawy dostępności towarów na półce, aż po zaawan-

sowane koncepcje długofalowej współpracy handlowej.

 Sesja B2 Technologie mobilne w logistyce i w handlu

Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że telefonów komórkowych będzie więcej niż mieszkańców. Innowacyjność rozwiązań 

oraz nowe możliwości sprzętu i aplikacji spowodowały, że wzrost rynku technologii mobilnych przerósł najśmielsze oczekiwania. Tele-

fony komórkowe, które pierwotnie miały służyć tylko do rozmów, przekształciły się w zaawansowane technologicznie Smartphony. No-

teBooki, czyli przenośne komputery, które coraz częściej zastępowane są miniaturowymi urządzeniami w postaci NetBooków. Do walki 

o rynek mobilny wchodzą również tablety, które w roku 2010 mają zrewolucjonizować rynek sprzętu IT. Sesja poświęcona jest analizie 

trendów tego rynku i przeglądowi rozwiązań nakierowanych na zwiększenie szybkości dostarczania i przekazywania informacji nieza-

leżnie od czasu i miejsca jej nadania i odbioru, co w konsekwencji pozwala na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności działania.

 Sesja B3 Transport bezpieczny i zrównoważony

Transport towarowy to jedna z ważniejszych branż tak w krajowej, jak i europejskiej gospodarce. Postrzegany w szerszym – logistycz-

nym kontekście warunkuje wymianę towarową, stanowi istotny element kosztotwórczy, a jednocześnie, zwłaszcza w ostatnich latach, 

jest widziany jako czynnik w znaczący sposób oddziaływujący na otoczenie, w ujęciu środowiskowym i społecznym. Dlatego koniecz-

ność zrównoważenia transportu jest jednym z najważniejszych wyzwań dzisiejszej doby. Jest oczywiste, że wpływ transportu na wy-

mienione obszary nie wynika wyłącznie ze strony pojazdów, choć i tu ważne są prace nad nowymi, ekonomicznymi i ekologicznymi 

programami. Wpływ ten jest dużo bardziej złożony i wiąże się także z nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwiązaniami logistycznymi, 

a także wsparciem informatycznym. W trakcie obrad sesji poruszone zostaną także wybrane kwestie związane z szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem w transporcie.

11:00 – 11:30 Przerwa na kawę i zwiedzanie wystawy „Rynek logistyczny 2010”



11:30 – 13:30 Sesje tematyczne C

 Sesja C1 ECR: rozwiązania i narzędzia dla rynku FMCG

W trakcie sesji przedstawione zostaną konkretne rozwiązania i narzędzia zrealizowane i wdrożone przez przedsiębiorstwa skupione 

w ECR Polska, a także pod auspicjami innych europejskich organizacji ECR. Ich celem jest praktyczne zwiększanie wydajności łańcu-

chów dostaw. Cechą wspólną projektów ECR-owych jest duże zaangażowanie i bliska współpraca partnerów handlowych, znacznie 

wykraczająca poza tradycyjne relacje dostawca-detalista. Bardzo często również korzyści dostępne są dla wielu podmiotów wspólnie 

realizujących projekty pod egidą ECR.

Sesja C2 Łańcuchy dostaw w praktyce – nowe podejścia i rozwiązania

Właściwie zarządzanie łańcuchami dostaw jest wciąż kluczowym warunkiem konkurencyjności na rozszerzających się rynkach. Jest to 

szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, takich jak recesja dotykająca w ostatnim czasie gospodarkę. Szczególnego znaczenia 

nabierają: współpraca, elastyczność, umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków. Jednocześnie coraz większego 

znaczenia nabiera kwestia zrównoważonych rozwiązań, uwzględniających nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także środowiskowe 

i społeczne. W trakcie sesji zostaną przedstawione przykłady najlepszych europejskich praktyk.

 Sesja C3 Nowoczesny magazyn w elastycznych łańcuchach dostaw

W sesji poświęconej magazynom i magazynowaniu zaprezentowany zostanie rozwój infrastruktury magazynowej w Polsce. Zgod-

nie z wiodącym tematem kongresu uczestnicy sesji poznają wyzwania stawiane obecnie magazynom. Przedstawione będą sposoby 

zwiększające elastyczność pracy magazynów. Podane zostaną przykłady innowacyjnych rozwiązań. Pokazane zostaną zarówno nowe 

rozwiązania w zakresie wyposażenia magazynowego, techniki i metody zaawansowanego i kompleksowego monitoringu i zabez-

pieczenia magazynu, jak i nowoczesne – oparte na innowacyjnych narzędziach – rozwiązania wspomagające zarządzanie zapasami.

Wydarzenie towarzyszące:

9:00 – 13:30 Konferencja projektu B2B LOCO – udział bezpłatny 

Konferencja projektu B2B LOCO poświęcona będzie europejskim projektom logistycznym, których rezultaty dostarczyły dobrych prak-

tyk, nowych rozwiązań i przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorstw. Celem sesji będzie uświadomienie przedsiębiorcom, iż udział 

biznesu w programach badawczych jest nieodzowny i sprzyja ich rozwojowi, dając tym samym przewagę konkurencyjną. Udział w 

sesji wezmą koordynatorzy licznych projektów europejskich, cenieni logistycy i praktycy, głównie z zagranicy, którzy zaprezentują 

najciekawsze wyniki wypracowane w ramach europejskich programów badawczych.

13:30 – 14:30 Lunch, zwiedzanie wystawy „Rynek logistyczny 2010”

14:30 – 16:00 II Sesja Plenarna

 •  Prezentacja zwycięskiego projektu w konkursie o nagrodę Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Award for 

Logistics Excellence 2010)

 •  Prezentacja zwycięskiego projektu w konkursie o nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego 2010 „Logistyka w Polsce 2009”

 • Przyszłość handlu: The METRO Group Future Store, dr Gerd Wolfram, Metro Group 

Gość specjalny – dr Gerd Wolfram – szef Biura Informatyki METRO AG. Tytuł wystąpienia: Przyszłość handlu:The METRO 

Group Future Store. Od połowy 2002 roku kieruje jednym z najbardziej innowacyjnych projektów – inicjatywą Sklepu 

Przyszłości. Projekt ten, realizowany wraz z  fi rmami partnerskimi to rozwój nowoczesnych technologii i systemów 

w sektorze handlu detalicznego, a także platforma do badań w warunkach rzeczywistych. Dr Gerd Wolfram jest również 

członkiem krajowych i międzynarodowych komitetów, które promują standaryzację logistycznych i handlowych procesów zarządzania 

w handlu detalicznym w zakresie identyfi kacji radiowej – RFID (np. EPCglobal i GS1 Germany).

15:50 – 16:00 Zakończenie obrad

16:00 – 18:00 Wizyty techniczne do 4 wiodących przedsiębiorstw z Poznania i okolic – Volkswagen Poznań, Kompania Piwowarska, DPD, 

Nivea Polska (możliwość uczestnictwa w jednej wizycie, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń w 1 dniu kongresu).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.



14 maja 2010 /piątek/
9:00 – 14:00 Warsztaty logistyczne (warsztaty odbywają się równocześnie)

	 (Warsztaty	będą	realizowane	w	przypadku	otrzymania	odpowiedniej	liczby	zgłoszeń.)

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę
13:00 – 14:00 Lunch
 W1 Logistyka produkcji – tworzenie powiązań

 Warsztaty obejmą szereg praktycznych zagadnień związanych z szeroko rozumianą logistyką produkcji. Po wprowadzeniu, w którym 

zostanie omówione zarządzanie punktami styku, przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 •  Prognozowanie, rodzaje prognoz, wybór metody prognozowania, modele prognozowania, programy do tworzenia prognoz. Mierniki 

trafności prognoz.

 • Realizacja zamówienia klienta w systemie pull.

 •  Planowanie sprzedaży i operacji, techniki modelowania optymalizacyjnego, zagadnienia organizacyjne związane z procesem plano-

wania sprzedaży i operacji. Dopasowywanie mocy produkcyjnej do sprzedaży.

 •  Planowanie zaopatrzenia do produkcji. Wspólne planowanie, prognozowanie , uzupełnianie zapasów do produkcji. Rodzaje planów 

produkcji, cykle planowania.

	 Kwestie	te	zostaną	zaprezentowane	w	formie	studiów	przypadków	i	ćwiczeń.	

 W2 Jak skutecznie zarządzać zapasami w dobie kryzysu gospodarczego?

 Celem warsztatu jest zapoznanie Uczestników z praktycznymi działaniami usprawniającymi obszar zarządzania zapasami, które pro-

wadzą do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Presja na obniżanie kosztów jest najbardziej odczuwalna w logistyce, 

a w szczególności w obszarze gospodarki zapasami. Efektywne zarządzanie zapasami wpływa na obniżenie kosztów magazynowania, 

zwiększenie Poziomu Obsługi Klienta oraz bezpośrednio przekłada się na efektywność całego łańcucha dostaw. Jednak ogromna ilość 

produktów, szybka rotacja oraz duża nieprzewidywalność sprawiają, że zarządzanie zapasami jest szczególnie trudne. Dlatego tak 

ważne jest poznanie metod i narzędzi pozwalających na zapewnienie ciągłości produkcji oraz sprzedaży na najwyższym poziomie przy 

jednoczesnej minimalizacji kosztów związanych z utrzymaniem zapasów. Rozwiązanie powyższych problemów prowadzi do określe-

nia poziomu zapasów magazynowych będących podstawą do zorganizowania powierzchni magazynowej. Efektywne wykorzystanie 

dostępnej przestrzeni magazynu poprzez właściwe zarządzanie zapasami pozwala na ograniczenie kosztów i w wielu przypadkach 

uniknięcie kosztownej rozbudowy.

 W3 Controlling łańcucha dostaw wg praktycznego wykorzystania modelu SCOR

 Zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu dostarczenie produktu konkurencyjnego na rynku, odpowiadającego potrzebom klientów, 

przy jednoczesnym osiąganiu wymaganej efektywności majątku i kapitału przedsiębiorstwa. Model SCOR obejmuje kompleksowy pomiar 

i celowe kształtowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi zwrotów w łańcuchu dostaw, uwzględniając jednocześnie 

wynikowy poziom kosztów, obrotowość i rentowność aktywów przedsiębiorstwa oraz zaangażowanego kapitału. Opracowany i wciąż ak-

tualizowany model SCOR, na podstawie najlepszych praktyk i doświadczeń menedżerów zarządzania łańcuchem dostaw na całym świe-

cie, stanowi istotną wartość i benchmark dla stosowanych w przedsiębiorstwach metod planowania i kontroli procesów operacyjnych.  

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych przypadków kontroli procesów łańcucha dostaw, wykorzystując wiele mierników 

operacyjnych w zarządzaniu procesami zaopatrzenia i zakupu, magazynowania, produkcji, spedycji i transportu oraz zapasami. Jednak 

wynik pomiaru jest dopiero podstawą dla dalszych działań planowania i organizowania procesów przepływu materiałów w łańcuchu 

dostaw. Wykorzystanie controlingu w zarządzaniu procesami łańcucha dostaw, ma na celu pokazanie wpływu decyzji operacyjnych na 

wynik ekonomiczny przedsiębiorstwa.

 W4 Wiesz co jesz - organizacja i technologie śledzenia pochodzenia żywności

 Uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się z trendami branży logistycznej dotyczącej śledzenia pochodzenia żywności (Traceabi-

lity), a także aktywnego uczestnictwa w części praktycznej warsztatów. Spotkanie warsztatowe ma też na celu podsumowanie projektu 

Traceback, realizowanego przy wsparciu organizacji GS1 Polska.

9:00 – 16:00 Konferencja ELA Research Day
 Celem konferencji jest prezentacja wyników prac badawczych czołowych ośrodków naukowych współpracujących z Europejskim Towarzy-

stwem Logistycznym (m.in. Technische Universitaet Darmstadt, Technische Universitaet Berlin, Turku School of Economics, Herriot Watt Uni-

versity, Edinburgh, University Groningen, Akademia Ekonomiczna w Katowicach). Tematyka prezentowanych referatów, a także panelowej 

dyskusji zawiera wybrane problemy współczesnej logistyki. Obejmują one trzy kluczowe obszary decydujące o zrównoważeniu logistyki i 

łańcuchów dostaw: aspekty ekonomiczne (Logistics performance index), ekologiczne (Green Logistics) i społeczne (Behavioural Aspects/

Personal in Logistics). 

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę
13:00 – 14:00 Lunch



Warunki uczestnictwa w Polskim Kongresie Logistycznym LOGISTICS & EUROLOG 2010

Pakiet Kongres (12-13 maja) 
Cena obejmuje udział w przedsięwzięciach i korzystanie z serwisu w dniach 12 i 13 maja
• udział w obradach Kongresu (wszystkie sesje) 

• udział w wieczornym Party w dniu 12 maja

• wstęp na wystawę 

• materiały konferencyjne (sesje 12 i 13 maja) 

• możliwość skorzystania z tłumaczenia symultanicznego na wszystkich sesjach 

• poczęstunek podczas przerw i lunch 

Pakiet Kongres Plus (12-14 maja) 
Cena obejmuje udział w przedsięwzięciach i korzystanie z serwisu jak w Pakiecie Kongres i dodatkowo: 
•  udział w przedsięwzięciach i korzystanie z serwisu w dniu 14 maja:

•  udział w wybranej sesji warsztatowej (warsztaty 1-3)

•  poczęstunek podczas przerwy i lunche

•  materiały wybranej sesji warsztatowej

Uwaga, dodatkowo uczestnicy Kongresu mogą bezpłatnie wziąć udział w: 
• konferencji projektu KASSETTS (środa, 12 maja, 14:30 – 19:00) i projektu B2B LOCO (czwartek, 13 maja, 9:00 – 13:30) 

•  w jednej z czterech wizyt technicznych (czwartek, 13 maja, 16:00 – 18:30). Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia – tylko 

podczas Kongresu w I dniu – 12 maja, w Recepcji Kongresu, w godz. 9:00 – 14:30. 

•  warsztatach „Wiesz co jesz - organizacja i technologie śledzenia pochodzenia żywności”, finansowanych przez projekt TRACEBACK (piątek, 14 maja, 9:00 – 13:00). 

Liczba miejsc ograniczona (30 osób). 

Logistics Party – udział osoby towarzyszącej – 150 zł + 22% VAT = 183 zł - płatne w recepcji w I dniu Kongresu do godz. 14:30. 

Warsztaty [1-3] (14 maja) 
Cena obejmuje: 
• udział w wybranej sesji warsztatowej w dniu 14 maja, 

• przerwy kawowe i lunch w dniu 14 maja, 

• materiały wybranej sesji warsztatowej. 

ELA Research Day (14 maja)
Cena obejmuje:
• udział w konferencji ELA Research Day w dniu 14 maja,

• poczęstunek podczas przerwy i lunch w dniu 14 maja,

• materiały konferencji ELA Research Day (zostaną one przesłane uczestnikom pocztą do 30 czerwca 2010).

Cennik za udział w Kongresie i/albo 
w Warsztatach 

Wpłaty na konto ORBIS  
51 1840 0007 1006 2040 0000 0000

Pełna Ze zniżką dla drugiej i każdej 
następnej osoby z tej samej 

firmy/instytucji

Ze zniżką dla członków PTL

Pakiet KONGRES 960 + 22% VAT= 1171,20 PLN 870 + 22% VAT= 1061,40 PLN 780 + 22% VAT= 951,60 PLN

Pakiet KONGRES PLUS 1180 + 22% VAT= 1439,60 PLN 1060 + 22% VAT= 1293,20 PLN 960 + 22% VAT= 1171,20 PLN

WARSZTATY [1-3] 290 + 22% VAT= 353,80 PLN 260 + 22% VAT= 317,20 PLN 240 + 22% VAT= 292,80 PLN

Cennik za udział w Konferencji ELA 
RESEARCH DAY

Wpłaty na konto PTL 
27 1090 1346 0000 0000 3400 1904

Pełna Ze zniżką dla drugiej i każdej 
następnej osoby z tej samej 

firmy/instytucji

Ze zniżką dla członków PTL

Dla osób uczestniczących wyłącznie w 

REASERCH DAY

290 PLN 260 PLN 240 PLN

Dla uczestników RESEARCH DAY, którzy 

wykupili także pakiet KONGRES

220 PLN 200 PLN 180 PLN

Uwaga: zniżka dla członków PTL przysługuje wyłącznie osobom mającym w dniu wpłaty uregulowane składki członkowskie do 2010 włącznie.
Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu lub przez stronę www.logistics.pl



Polskie Towarzystwo Logistyczne 

Współorganizator:

Data: 12 – 14 maja 2010

Miejsce: Polski Kongres Logistyczny (12-13 maja 2010) – Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich

 Poznań, ul. Głogowska 14, pawilon 15

 Warsztaty Logistyczne i Konferencja ELA Research Day (14 maja 2010) – Instytut Logistyki i Magazynowania  

Poznań, ul. Estkowskiego 6, wejście B 

W programie: 2 sesje plenarne i 6 sesji tematycznych – 12-13 maja 2010

  Logistics Party – 12 maja 2010

   Zwiedzanie czołowych przedsiębiorstw działających w Poznaniu i jego najbliższych okolicach (Volkswagen Poznań, 

Kompania Piwowarska, DPD, Nivea Polska) – 13 maja 2010

  Warsztaty logistyczne (4 warsztaty) – 14 maja 2010

  Konferencja ELA Research Day – 14 maja 2010

  Wystawa „Rynek Logistyczny 2010” – 12-13 maja 2010

   Do udziału w wystawie zapraszamy usługodawców logistycznych, dostawców techniki i technologii magazynowej, firmy infor-

matyczne, dostawców sprzętu i oprogramowania do automatycznej identyfikacji, centra logistyczne i porty, instytucje kształcące 

logistyków oraz media.

   Wystawa towarzysząca kongresowi jest jedyną okazją do zaprezentowania oferty w miejscu, gdzie znajduje się tak liczne grono 

potencjalnych odbiorców. Informacji o wystawie udziela Biuro Kongresu.

Języki:  język polski, język angielski. Obrady kongresu będą tłumaczone symultanicznie. 

Patronat:

European Logistics Association

Organizatorzy:

Biuro Kongresu:

Instytut Logistyki i Magazynowania

ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań, tel. +48 850 49 30, 44, 26, fax: +48 61 852 63 76

e-mail: logistics@ilim.poznan.pl, www.logistics.pl

Wsparcie:

Po l s k i  Ko n g r e s  L o g i s t y c z ny

2010




