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W społecze�stwie istnieje ci�głe zapotrzebowanie na nowe idee i sposoby 

post�powania zmierzaj�ce do usprawnienia oraz zwi�kszenia efektywno�ci 

działalno�ci ró�nych organizacji. Zainteresowania praktyków jak i �rodowiska 

naukowego odznaczaj� si� nieustannym poszukiwaniem nowych obszarów 

mog�cych w danym okresie wnie�� szczególny wkład w usprawnienie funkcjo-

nowania organizacji. Współcze�nie w sferze gospodarczej coraz cz��ciej uwaga 

badaczy zwracana jest na zagadnienia zwi�zane z procesami logistycznymi 

zwi�zanymi z przepływem towarów, informacji, zasobów ludzkich i finanso-

wych. Doskonalenie tych procesów cz�sto oznacza konieczno�� przebudowy 

istniej�cych układów i powi�za� rynkowych oraz tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych i struktur organizacyjnych. Obserwacja zachodz�cych procesów 

inwestycyjnych w gospodarce narodowej wskazuje na szczególn� dynamik� 

powstawania centrów logistycznych, które w pewnych regionach kraju zacz�ły 

tworzy� klastry logistyczne. 

Zachodz�ce zmiany wywoływane zjawiskiem globalizacji wpływaj� na pro-

cesy koncentracji produkcji, wzrostu skali wytwarzania, rozszerzania si� asor-

tymentu wyrobów, zwi�kszenia zasi�gu terytorialnego zbytu poszczególnych 

produktów, co zwi�ksza zapotrzebowanie na usługi transportowe i magazynowe. 

Nowe systemy i technologie informatyczne stwarzaj� coraz szersze mo�liwo�ci 

likwidowania pojawiaj�cych si� dysproporcji czasowych, przestrzennych i asor-

tymentowych zachodz�cych mi�dzy sfer� popytu i poda�y. Przyspieszaj� jed-

nocze�nie procesy biznesowe, obni�aj� ich koszty i wpływaj� na popraw� 

warunków �ycia społecze�stwa. Procesy logistyczne zachodz� w organizacjach 

niezale�nie od ich roli społecznej i skali wielko�ci, a wi�c od gospodarstw do-

mowych do koncernów mi�dzynarodowych. Doskonalenie tych procesów to 

istotne wyzwanie stawiane przed �rodowiskiem naukowym i biznesowym. 

Niniejszy zeszyt naukowy zawiera referaty przygotowane na ogólnokrajow� 

konferencj� naukow� zorganizowan� przez Zakład Logistyki Wydziału Zarz�-

dzania Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Rola klastrów logistycznych w rozwoju 

regionu". Referaty zawieraj� zarówno rozwa�ania teoretyczne, jak i wyniki ba-

da� empirycznych zaprezentowane przez pracowników naukowych i praktyków 

gospodarczych. Poruszana tematyka wynika ze szczególnego znaczenia klastrów 

logistycznych w regionie łódzkim. Poło�enie geograficzne regionu stwarza 

naturalne warunki rozwoju funkcji logistycznych. Ju� w chwili obecnej wiele 

firm krajowych, jak i mi�dzynarodowych lokuje tu swoje centra logistyczne. 

Przewiduje si�, �e z chwil� uko�czenia programu budowy autostrad w naszym 

kraju, region łódzki stanie si� głównym obszarem powstawania centrów logi-

stycznych. Poci�ga to za sob� konieczno�� podejmowania szeregu działa� zwi�-

zanych z nawi�zywaniem współpracy mi�dzy sfer� gospodarcz�, samorz�dow� 

i �rodowiskiem akademickim. Niniejsza konferencja stanowiła wkład Uniwersy-

tetu Łódzkiego w nawi�zywaniu wielostronnej współpracy mi�dzy instytucjami 

działaj�cymi w regionie. 

Warunkiem rozwoju procesów logistycznych jest posiadanie dobrze wy-

kształconej i przygotowanej zawodowo kadry pracowników. Zadaniu temu stara 

si� sprosta� kadra naukowa, która przygotowuje programy kształcenia na ró�-

nych poziomach (licencjackim, magisterskim, studiów podyplomowych i doktor-

skich), odpowiadaj�cych wymaganiom współczesnych firm logistycznych. Za-

warte referaty stanowi� cenny materiał, który b�dzie wykorzystany w procesie 

dydaktycznym na kierunku logistyka. 

W imieniu autorów �ycz� czytelnikom, aby lektura zaprezentowanych re-

feratów była cenn� inspiracj� do podejmowania przemy�le�, jak i działa� 

zmierzaj�cych do doskonalenia procesów logistycznych i rozwoju klastrów 

logistycznych. 
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