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▪ Katedra Logistyki została powołana do życia decyzją
Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania z dnia
19 maja 2010 roku.

▪ Wyodrębniła się ona z Katedry Marketingu, Handlu i
Logistyki, istniejącej na Wydziale od 2007 roku i będącej
spadkobierczynią utworzonej w roku 1996 Katedry
Marketingu.

1. Zarys historyczny
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2. Pracownicy

• prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek - założyciel i pierwszy kierownik Katedry Logistyki 

• prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek, dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK,                            
dr Iwona Sobczak, dr Leszek Reszka, mgr Michał Oleszczak

2010

• dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – nowy kierownik Katedry Logistyki 

• dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK, dr Leszek Reszka, dr Wojciech Zalewski,                    
mgr Michał Oleszczak

2016

• dr hab. Rafał Haffer, prof. UMK – kierownik Katedry Logistyki 

• dr hab. Joanna Bruzda, dr Wojciech Zalewski, dr Tomasz Urbańczyk,                                
mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska mgr Katarzyna Samek-Preś,                                             

mgr Krzysztof Wojtkowiak

dziś
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▪ „Logistyka Biznesu”
– specjalność na kierunku „Zarządzanie”– studia II stopnia 

▪ „Logistyka”
– kierunek – studia I stopnia (studia spełniające standardy 

kwalifikacyjne (Candidate ESLog), European Logistics Association – ELA)

▪ „Menedżer jakości”
– studia podyplomowe

organizowane wspólnie z TÜV NORD Polska

▪ „Lean Logistics”
– studia podyplomowe

prowadzone wspólnie z KAIZEN INSTITUTE Poland

3. Działalność dydaktyczna
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▪ to realizacja:
▪ projektów naukowych finansowanych centralnie, 

▪ to publikacja: 
▪ monografii i artykułów naukowych, w tym w 

wysokopunktowanych czasopismach zagranicznych, 

▪ to aktywny udział:
▪ w konferencjach krajowych i zagranicznych,

▪ to organizowanie lub współorganizowanie:
▪ konferencji naukowych,

▪ to sukcesy naszych studentów.

4. Działalność naukowo-badawcza
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▪ dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK (kierownik projektu), Katedra 
Logistyki
Grant MNiSW na indywidualny projekt badawczy pt. 
„Zastosowania falkowej dekompozycji procesów ekonomicznych -
analiza eksploracyjna, synchronizacja cykli i prognozowanie” 
(realizacja: 2008-2012)

▪ W efekcie realizacji tego projektu opublikowano artykuły, które odnoszą się do 
zagadnień logistycznych i były prezentowane na konferencjach logistycznych

Realizowane projekty badawcze
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▪ dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK (kierownik projektu), Katedra 
Logistyki
grant NCN na indywidualny projekt badawczy pt. „Wybrane 
metody semiparametryczne w zastosowaniach prognostycznych -
dynamiczne kwantyle regresyjne i modele falkowe”                    
(realizacja: 2013-2017)

Realizowane projekty badawcze
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▪ dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK (kierownik projektu), Katedra 
Logistyki
grant NCN w konkursie OPUS 16 pt. Prognozy teorio-decyzyjne w 
zastosowaniach biznesowych i makroekonomicznych: własności, 
modele, metody testowania i rekomendacje dla praktyki 
(realizacja: sierpień  2018 - lipiec 2020)

▪ Projekt koncentruje się w głównej mierze na prognozach optymalnych w systemach 
logistycznych posługujących się wskaźnikiem gotowości dostawczej (inaczej stopą 
realizacji zamówień), w którym to przypadku zamierza się stworzyć teorio-decyzyjne 
podstawy prognozowania

Realizowane projekty badawcze
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▪ dr inż. Wojciech Zalewski (kierownik projektu)

▪ grant NCN w konkursie MINIATURA 2 pt. Wsparcie procesów logistycznych 
w transporcie drogowym z wykorzystaniem systemów telematycznych
(realizacja: 16 sierpnia 2018 - 15 sierpnia 2019) 

▪ Projekt koncentruje się na określeniu stopnia wykorzystania rozwiązań telematycznych w 
przedsiębiorstwach transportu drogowego w Polsce oraz ustaleniu wpływu danych 
pozyskiwanych z systemów telematycznych na rzeczywiste procesy podejmowania 
decyzji, zarówno z perspektywy jednostkowej usługi, jak i zintegrowanych łańcuchów 
dostaw

▪ minigrant IDUB - Grupa Future Centrum Doskonałości IMSErt pt. Model 
Akceptacji Technologii w zastosowaniu do systemów telematycznych w 
transporcie drogowym w Polsce

Realizowane projekty badawcze
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▪ mgr Iwona Wasielewska-Marszałkowska (kierownik projektu), 

▪ mini-grant w grupie FUTURE „Zrównoważony rozwój a społeczeństwo 
przyszłości” pt. Innowacyjność usługodawców logistycznych i jej wpływ na 
sprawność łańcuchów dostaw - badanie ankietowe

▪ Projekt koncentruje się na zidentyfikowaniu innowacyjności obsługi logistycznej łańcuchów 
dostaw, realizowanej przez operatorów (3PL) i integratorów logistycznych (4PL).

Realizowane projekty badawcze
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▪ organizacja konferencji naukowych pt. Optymalizacja procesów i systemów
logistycznych w teorii i praktyce - w latach 2011-2013;

▪ organizacja cyklu konferencji pt. Logistyka społeczna, ochrona zdrowia,
odpowiedzialne łańcuchy dostaw (współorganizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu
UMK, Zakład Logistyki Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Zakład
Logistyki Przedsiębiorstw WAT w Warszawie);

▪ organizacja V konferencji naukowej pt. Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2018
(wcześniej „Logistyka społeczna, służba zdrowia, odpowiedzialne łańcuchy dostaw”)
Toruń, 9.11.2018 (współorganizator: Katedra Logistyki Wydziału Ekonomiczno-
Socjologicznego UŁ);

▪ organizacja VI konferencji naukowo-gospodarczej pt. Odpowiedzialne łańcuchy
dostaw 2020, Toruń, 4.12.2020 (współorganizatorzy: Katedra Logistyki i Innowacji
Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego).

Organizacja konferencji 
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▪ Projekt nr WND-POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 1.6 pn. Technik logistyk
poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki WNEiZ
UMK, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

▪ Katedra Logistyki WNEiZ UMK jest partnerem Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie COMBINE (2019-2021)
w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, lider
projektu: Port Hamburg Marketing.

▪ Pod opieką Katedry Logistyki WNEiZ UMK działa Studenckie Koło Naukowe
Logistyki „LOGITOR”.

5. Pozostała aktywność
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Czasopismo „Journal od Positive Management”
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6. Współpraca z biznesem
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7. Galeria zdjęć
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