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Wstęp
Wzrost znaczenia sektora usług w krajach o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego powoduje, że zmienia się istota, a także rola logistyki jako koncepcji
wspierającej realizację celów strategicznych wszystkich uczestników życia publicznego. Już od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zarządzanie logistyczne postrzegane jest nie tylko jako zbiór narzędzi do optymalizacji decyzji operacyjnych oraz redukcji kosztów zapasów i transportu, ale także jako strategiczna
koncepcja zorientowana na doskonalenie jakości obsługi klientów. Ewolucja priorytetów logistyki jest jednocześnie ściśle związana z dominującym obszarem jej
stosowania − od wojskowości przez produkcję, transport i handel do zorientowanej
na poprawę jakości życia sfery usług publicznych.
Niniejszy tom Prac Naukowych UE we Wrocławiu jest uporządkowanym zbiorem wyników badań prowadzonych przez przedstawicieli kilkunastu ośrodków naukowych. Zostały one zaprezentowane z okazji ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat „Strategii i logistyki w sektorze usług”. Publikacja składa się z czterech rozdziałów obejmujących 36 opracowań.
Tematyka rozdziału pierwszego poświęcona jest w znacznej części istocie i
znaczeniu outsourcingu logistycznego. Autorzy podnoszą kwestie związane z zagrożeniami, trudnościami i ryzykiem tego rodzaju działalności. Outsourcing coraz
częściej traktowany jest jako element strategii przedsiębiorstwa, co wymaga przyjęcia kryteriów jego opłacalności. Zlecanie zadań zewnętrznym operatorom wymaga przede wszystkim rozwoju systemów informacji, wzrostu elastyczności i zaufania partnerów tworzących zintegrowane łańcuchy dostaw.
Rozdział drugi dotyczy tematyki transportu morskiego i lotniczego. Poruszono
w nim kwestie związane z funkcjonowaniem portów morskich, w szczególności
dotyczących dywersyfikacji ich działalności poprzez wprowadzenie nowych funkcji dotyczących usług dystrybucyjno-logistycznych i obsługi ruchu turystycznego.
Te zmiany wymagają nowych strategii w kontenerowym i drobnicowym sektorze
transportu morskiego. O ile dywersyfikacja portów morskich powinna zmierzać ku
rozwinięciu obsługi ruchu turystycznego, o tyle postuluje się również, by zarządy
portów lotniczych koncentrowały się nie tylko na rozwoju usług przewozowych i
obsługi pasażerów, ale również na podnoszeniu sprawności obsługi ładunków.
Rozdział trzeci zawiera zbiór artykułów, które w znaczącej części dotyczą problemów zarządzania przedsiębiorstwami logistycznymi. Autorzy odnoszą się do
szeroko rozumianej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze
usług logistycznych, wskazując na tzw. twarde (np. platformy logistyczne) oraz
miękkie (np. targi) narzędzia sprzyjające tym formom funkcjonowania. Coraz częściej problemem nie jest już sama współpraca, ale odpowiednia integracja werty-
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kalnie powiązanych przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, będąca kluczowym
czynnikiem powodzenia zarządzania logistycznego.
Publikację zamyka artykuł dotyczący znaczenia klientów w sektorze usług.
W większości autorzy są zgodni, że zarządzanie relacjami z klientami czy zarządzanie łańcuchami dostaw będzie skierowane na obsługę klientów nie tylko w
wymiarze logistycznym, ale i strategicznym.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konferencji za ciekawą i twórczą dyskusję, a Autorom za przygotowanie artykułów, które współtworzą treść tej książki.
Jarosław Witkowski, Urszula Bąkowska-Morawska

