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12 X 2012 

Członkowie i sympatycy Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania WSKiZ wraz z jego 

przewodniczącym dr inż. Zygmunt Białka w dniach 08-11.10.2012 uczestniczyli w konferencji 

"Zarządzanie produkcją w praktyce" oraz w odbywających się, co dwa lata Międzynarodowych 

Targach Techniki Pakowania i Logistyki Taropak 2012 i Polagra. 

W czasie konferencji zapoznano się ze znaczeniem customizacji (personalizacji) w planowaniu 

produkcji oraz planowaniem i zarządzaniem procesami transportowymi w tym problematyką 

transportu wewnętrznego. Przedstawiono również jak wzbudzić i wykorzystać potencjał pracowników 

i optymalizować procesy dystrybucji wykorzystując do tego KAIZEN (ciągły proces ulepszania 

i doskonalenia), ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), czy też TPM (kompleksowe 

utrzymanie ruchu). Zastosowanie tych i wielu innych zagadnień omawianych na tej konferencji można 

było skonfrontować w czasie zwiedzania targów Taropak, w której to uczestniczyło ponad 

600 wystawców z 20 krajów. 

http://www.taropak.pl/pl//news/zobacz_film_z_tegorocznej_edycji 

http://www.polagra.pl/pl 

Organizatorem tego wydarzenia były Międzynarodowe Targi Poznańskie, Taropak 2012 i czasopismo 

Logistyka produkcji. 

http://www.logistyka-produkcji.pl 

Konferencja: http://www.log24.pl/konferencje/zarzadzanie-produkcja-w-praktyce-

2012/relacje/zarzadzanie-produkcja-w-praktyce-2012,48. 

 

 

 

 

 

 

http://www.taropak.pl/pl/news/zobacz_film_z_tegorocznej_edycji
http://www.polagra.pl/pl
http://www.logistyka-produkcji.pl/
http://www.log24.pl/konferencje/zarzadzanie-produkcja-w-praktyce-2012/relacje/zarzadzanie-produkcja-w-praktyce-2012,48
http://www.log24.pl/konferencje/zarzadzanie-produkcja-w-praktyce-2012/relacje/zarzadzanie-produkcja-w-praktyce-2012,48


12.12.2012 

Uczestniczenie wykładzie zorganizowanym przez Koło nr 1 Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników 

Polskich działające na Politechnice Poznańskiej pt. "Wyfrezuj sobie uśmiech”, czyli technologia 

CAD/CAM przyszłością protetyki. 

 

 

12.04.2013 

Udział członków SKN Zarządzania w seminarium „O co pytają Twoi konkurenci?”, które było 

skierowane do menedżerów zarządzających łańcuchami dostaw, produkcją, logistyką, transportem 

oraz do szefów działów produkcji, magazynów i transportu. Sympozjum odbyło się w WSL Poznań 

i zostało przygotowane przez Quantum software. 

 

10.05.2013 

Udział w V Międzynarodowej Naukowej Konferencji Logistycznej WSL FORUM 2013, która była 

poświęcona problemom współczesnej logistyki w badaniach naukowych. Nasza uczelnia (WSKiZ) 

była reprezentowana przez Przew. SKN Zarządzania dr inż. Zygmunta Białka, który wystąpił 

z referatem “Zarządzanie jakością. Możliwości wykorzystania paliwa o obniżonej jakości”.  

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz prezentacja wyników badań 

dotyczących szeroko pojętej Logistyki.  

 

 



08.05.2013 

Uczestniczenie członków Koła jak również studentów WSKiZ w konferencji „Optymalizacja kosztów 

w transporcie - sprawdzone strategie zarządzania” zorganizowane przez COS Zrzeszenia 

Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. 

Wśród prezentowanych na konferencji tematów było można usłyszeć m. in. o: zmianach w transporcie 

ładunków ponadgabarytowych w świetle przepisów krajowych, ubezpieczeniach w transporcie, polisie 

OCP, zwrocie podatku VAT, Kabotażu na terenie UE, sposobach uniknięcia odpowiedzialności 

finansowej za błędy kierowców oraz przyczyny pozwów oraz o odpowiedzialności kierowcy 

za naruszenie warunków przewozu drogowego i systemie satelitarnej lokalizacji pojazdów GBOX.  

 

21.05.2013 

Wyjazd i udział razem z SIMP Politechniki Poznańskiej i SIMP Koła Poznań w wizytach w zakładach 

produkcyjnych: Odlewnia żeliwa ŚREM S.A. (www.oz-srem.com.pl) i Zakładzie WIX FILTRON 

Sp. z o.o. (www.filtron.pl). (GOSTYŃ). Wyjazd był okazją do zapoznania się z nowoczesnymi 

procesami produkcyjnymi i magazynowymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.08.2013 

Członkowie i sympatycy Koła wzięli udział w seminarium organizowanym przez PMI Poland 

Chapter: "Skuteczne narzędzia coachingowe w pracy managera", oraz "Narzędzia rozwojowe FACET 

FIVE (Facet 5)". Celem było pokazanie praktycznego wykorzystania przykładowych narzędzi 

coachingowych w pracy managera i uświadomienie korzyści z tego płynących oraz udzielenie 

odpowiedzi, w jaki sposób skutecznie dobrać zespół i jak rozpoznać predyspozycje poszczególnych 

członków zespołu. 


