
Opis 

Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań 

naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych 

w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, przedstawione w przystępnej formie. 

 

Zawartość opracowania, ułożona w logiczną całość i podzielona na 10 rozdziałów, prezentuje 

najważniejsze elementy wiedzy logistycznej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół 

o profilu ekonomicznym i politechnicznym, jak również kadry zarządzającej i pracowników firm 

funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw, którzy zawodowo stykają się z problematyką 

logistyczną. 

 

Podstawowym przesłaniem książki jest poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy logistycznej wśród 

przede wszystkim środowisk kształcących się i pracujących zawodowo, w celu jeszcze lepszego 

zrozumienia mechanizmów funkcjonowania współczesnej  gospodarki w skali mikro i makro, po to, by 

mechanizmy te doskonalić i uzyskiwać w przyszłości jeszcze lepsze efekty biznesowe. 
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