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W społeczeĔstwie istnieje ciągłe zapotrzebowanie na nowe idee i sposoby
postĊpowania zmierzające do usprawnienia oraz zwiĊkszenia efektywnoĞci
działalnoĞci róĪnych organizacji. Zainteresowania praktyków jak i Ğrodowiska
naukowego odznaczają siĊ nieustannym poszukiwaniem nowych obszarów
mogących w danym okresie wnieĞü szczególny wkład w usprawnienie funkcjonowania organizacji. WspółczeĞnie w sferze gospodarczej coraz czĊĞciej uwaga
badaczy zwracana jest na zagadnienia związane z procesami logistycznymi
związanymi z przepływem towarów, informacji, zasobów ludzkich i finansowych. Doskonalenie tych procesów czĊsto oznacza koniecznoĞü przebudowy
istniejących układów i powiązaĔ rynkowych oraz tworzenia nowych podmiotów
gospodarczych i struktur organizacyjnych. Obserwacja zachodzących procesów
inwestycyjnych w gospodarce narodowej wskazuje na szczególną dynamikĊ
powstawania centrów logistycznych, które w pewnych regionach kraju zaczĊły
tworzyü klastry logistyczne.
Zachodzące zmiany wywoływane zjawiskiem globalizacji wpływają na procesy koncentracji produkcji, wzrostu skali wytwarzania, rozszerzania siĊ asortymentu wyrobów, zwiĊkszenia zasiĊgu terytorialnego zbytu poszczególnych
produktów, co zwiĊksza zapotrzebowanie na usługi transportowe i magazynowe.
Nowe systemy i technologie informatyczne stwarzają coraz szersze moĪliwoĞci
likwidowania pojawiających siĊ dysproporcji czasowych, przestrzennych i asortymentowych zachodzących miĊdzy sferą popytu i podaĪy. Przyspieszają jednoczeĞnie procesy biznesowe, obniĪają ich koszty i wpływają na poprawĊ
warunków Īycia społeczeĔstwa. Procesy logistyczne zachodzą w organizacjach
niezaleĪnie od ich roli społecznej i skali wielkoĞci, a wiĊc od gospodarstw domowych do koncernów miĊdzynarodowych. Doskonalenie tych procesów to
istotne wyzwanie stawiane przed Ğrodowiskiem naukowym i biznesowym.
Niniejszy zeszyt naukowy zawiera referaty przygotowane na ogólnokrajową
konferencjĊ naukową zorganizowaną przez Zakład Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Rola klastrów logistycznych w rozwoju
regionu". Referaty zawierają zarówno rozwaĪania teoretyczne, jak i wyniki badaĔ empirycznych zaprezentowane przez pracowników naukowych i praktyków
gospodarczych. Poruszana tematyka wynika ze szczególnego znaczenia klastrów
logistycznych w regionie łódzkim. PołoĪenie geograficzne regionu stwarza
naturalne warunki rozwoju funkcji logistycznych. JuĪ w chwili obecnej wiele
firm krajowych, jak i miĊdzynarodowych lokuje tu swoje centra logistyczne.
Przewiduje siĊ, Īe z chwilą ukoĔczenia programu budowy autostrad w naszym
kraju, region łódzki stanie siĊ głównym obszarem powstawania centrów logistycznych. Pociąga to za sobą koniecznoĞü podejmowania szeregu działaĔ związanych z nawiązywaniem współpracy miĊdzy sferą gospodarczą, samorządową
i Ğrodowiskiem akademickim. Niniejsza konferencja stanowiła wkład Uniwersytetu Łódzkiego w nawiązywaniu wielostronnej współpracy miĊdzy instytucjami
działającymi w regionie.
Warunkiem rozwoju procesów logistycznych jest posiadanie dobrze wykształconej i przygotowanej zawodowo kadry pracowników. Zadaniu temu stara
siĊ sprostaü kadra naukowa, która przygotowuje programy kształcenia na róĪnych poziomach (licencjackim, magisterskim, studiów podyplomowych i doktorskich), odpowiadających wymaganiom współczesnych firm logistycznych. Zawarte referaty stanowią cenny materiał, który bĊdzie wykorzystany w procesie
dydaktycznym na kierunku logistyka.
W imieniu autorów ĪyczĊ czytelnikom, aby lektura zaprezentowanych referatów była cenną inspiracją do podejmowania przemyĞleĔ, jak i działaĔ
zmierzających do doskonalenia procesów logistycznych i rozwoju klastrów
logistycznych.
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