
 

 

 

 

Zapraszamy na XI Ogólnopolską Konferencję 

Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS 2021” 

 

  



 

 

 

 

Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time” działające przy Instytucie 

Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zaprasza 

w dniach 25-26 listopada 2021 r. na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych 

Logistyków „POLLOGUS 2021”. Wydarzenie odbędzie się w formie online.  

 

W tym roku temat przewodni konferencji to: 

 

Technologie informacyjne w branży TSL – współczesne wyzwania 

 

Konferencja organizowana jest pod Patronatem Honorowym: 

 Rektora Państwowej Uczelni. Angelusa Silesiusa  

prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego 

 Prezydenta Miasta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja  

 Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego 

 Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” 

 Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Naukowy Konferencji: 

 dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni  

 prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik 

 prof. dr hab. inż. Paweł Frącz 

 dr hab. Andrzej Zieliński, prof. uczelni 

 dr inż. Marian Molasy 

 dr Piotr Sylwestrzak 

 Paweł Kurtasz, wiceprezes Zarządu WSSE „INVEST PARK” 

 Anna Kaczmarczyk,  Klaster Edukacyjny„INVEST in EDU”  

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

 dr hab. Beata Detyna, prof. uczelni – koordynator nadzorujący, opiekun KNML „Just 

in Time” 

 Alicja Kleszcz – prezes KNML „Just in Time” 

 Alicja Kołakowska – koordynator do spraw komunikacji 

 Katarzyna Poliksza – koordynator do spraw technicznych 

 

  



 

 

 

 

 

Tematyka Konferencji: 

 Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach logistycznych, 

transportowych i spedycyjnych; 

 Bezpieczeństwo w przepływie informacji; 

 Efektywne funkcjonowanie systemów informacyjnych;  

 Wpływ automatyzacji i komputeryzacji na systemy logistyczne; 

 Technologie informacyjne – wyzwania w dobie pandemii COVID-19; 

 Nowe technologie w ekologistyce; 

 Wpływ globalizacji na rozwój branży IT; 

 Współczesne osiągnięcia techniki i technologii w telekomunikacji oraz 

informatyce (np. światłowody, łączność satelitarna, łączność komórkowa, 

mikroelektronika, elektronika) – przykłady implementacji w branży TSL; 

 Technologie informacyjne usprawniające procesy pozyskiwania, przechowania, 

przetwarzania, udostępniania i wykorzystywania informacji przez odbiorców; 

 Rola Internetu w łączeniu producentów, klientów, oferentów usług, a także 

zdalnemu sterowani procesami logistycznymi; 

 Technologie AR (Augmented Reality - rzeczywistość rozszerzona), VR (Virtual 

Reality – rzeczywistość wirtualna),  a także AI (Artificial intelligence,- sztuczna 

inteligencja) w branży TSL; 

 Wykorzystywanie technologii informacyjnych w branży TSL. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Celem konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach 

naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana 

doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz środowiskiem społeczno-gospodarczym. 

 

Ramowy program konferencji
1
: 

 Dzień 1 - 25.11.2021 r. – rejestracja uczestników (logowanie od godz. 9.30), otwarcie 

konferencji (godz. 10.00), wystąpienia gości, prezentacje referatów, podsumowanie 

oficjalnej części konferencji, ogłoszenie wyników konkursu na najlepsze referaty. 

 Dzień 2 - 26.11.2021 r. – Certyfikowane szkolenie o tematyce:  

 rzeczywistość wirtualna (VR)  i jej wykorzystanie w logistyce, 

 wykorzystanie smart glass w logistyce (inspekcje, kompletacja zamówień, 

nawigacja, zdalne wsparcie techniczne), 

 wizualizacje w technologii AR (np. Hololens) i ich wykorzystanie. 

 

Informacje praktyczne: 

 Formy uczestnictwa w Konferencji: 

 uczestnictwo bierne – udział w Konferencji bez referatu, z ewentualną 

publikacją, 

 uczestnictwo aktywne – udział z referatem (prezentacją) i ewentualną 

publikacją; 

 Formularz zgłoszeniowy: rejestracja online, formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmal4LSGJRY5Cee8th0uUqKeL76y16

A6hbJO2bB23-qaO6Og/viewform?usp=sf_link  

 Udział w Konferencji bez publikacji – bezpłatny; 

 Udział z publikacją – opłata 35 zł 

 

 

                                                           
1
   Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w późniejszym terminie. 

. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmal4LSGJRY5Cee8th0uUqKeL76y16A6hbJO2bB23-qaO6Og/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmal4LSGJRY5Cee8th0uUqKeL76y16A6hbJO2bB23-qaO6Og/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

Przesłane artykuły (po pozytywnej recenzji) zostaną opublikowane w Studenckich 

Zeszytach Naukowych „Młodzi logistycy w nauce”, Wydawnictwo Państwowej 

Uczelni Angelusa Silesiusa - planowany termin 2022 rok, 20 pkt. za rozdział 

 

 Najlepsze referaty (prezentacje) zostaną nagrodzone podczas pierwszego dnia 

konferencji (I, II  i III miejsce);  

 Liczba osób referujących jeden temat z jednego koła naukowego to maksymalnie  

2 osoby. Przewidywany czas prezentacji to 15-20 min.; 

 Prezentacje multimedialne (referaty) oraz publikacje (zgodne z wymaganiami 

edytorskimi) należy przesyłać na adres mailowy:  justintime@puas.pl  

 Dane do przelewu bankowego: 

Numer konta: 08 2490 0005 0000 4600 6147 0831 

ALIOR BANK 

Odbiorca: Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa, 

ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych 

 Tytuł przelewu: POLLOGUS 2021, Nazwa Koła 

  

mailto:justintime@puas.pl


 

 

 

 

 

Terminarz: 

 do  10.11.2021 r. – przesyłanie formularzy zgłoszeniowych (rejestracja online) wraz z 

tematami referatów 

 do 21.11.2021 r. – przesłanie referatu (prezentacji) w formacie ppt lub nowszym na 

adres mailowy: justintime@puas.pl 

 do 22.11.2021 r. – wniesienie opłaty za udział w konferencji z publikacją  

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 

 

Alicja Kleszcz 

prezes KNML Just in Time 

telefon: 798 146 831  

e-mail: kleszczalicja@wp.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicja Kołakowska  

koordynator ds. komunikacji 

telefon: 883256057 

e-mail: justintime@puas.pl  
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