W dniach 4 – 7 września 2017 roku odbyła się w Jachrance: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo –
Techniczna „Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka”, której organizatorem był Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej a partnerem konferencji Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”
Patronat nad Konferencją objął JM Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan
Szmidt, Komitet Transportu PAN oraz Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Pan Ignacy
Góra, motto tegorocznej edycji Konferencji było następujące: Inżynieria logistyki a bezpieczeństwo i
niezawodność realizacji procesów w systemach transportowych
Celem konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń naukowo – badawczych przez krajowe i
zagraniczne ośrodki naukowe oraz firmy z branży transportowo – logistycznej w zakresie organizacji,
eksploatacji, utrzymania oraz oceny niezawodności i ryzyka w systemach transportowych i logistycznych
Spotkania organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej cieszyły się dużym
powodzeniem. Były okazją do integracji osób ze środowiska nauki i biznesu, a tym samym wymiany wiedzy
i doświadczeń stanowiących inspiracje do dalszych badań

Tematyka konferencji:




















projektowanie sieci logistycznych
projektowanie i optymalizacja w transporcie i logistyce
efektywność łańcuchów dostaw
koszty w transporcie logistyce
modelowanie i symulacja procesów logistycznych i transportowych
planowanie i zarządzanie procesami logistycznymi i transportowymi
niezawodność i ryzyko w systemach transportowych i logistycznych
procesy magazynowe w łańcuchach dostaw
bezpieczeństwo i jakość w transporcie i logistyce
eksploatacja i niezawodność technicznych środków transportu
zrównoważony rozwój transportu
ekologia w logistyce i transporcie
systemy IT w transporcie i logistyce
e-logistyka i techniki komputerowe w logistyce
transport publiczny i miejski
logistyka miejska
modele planowania transportu
panele tematyczne
panel młodych naukowców – doktorantów i kół naukowych

Artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną wydane w czasopiśmie Prace Naukowe Politechniki
Warszawskiej – Transport. Ponadto przygotowane zostaną materiały konferencyjne zawierające jednostronicowe
streszczenia artykułów w języku polskim i angielskim. Referaty o wyróżniającej zawartości merytorycznej
przedstawione na konferencji, po zakwalifikowaniu przez recenzentów oraz rozszerzeniu, zostaną wydane w
Archives of Transport, Logistics and Transport lub Journal of KONES.

