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ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W ROZWOJU MIASTA I REGIONU -  
STRATEGICZNA ROLA CENTRÓW LOGISTYCZNYCH 

PROBLEMY LOGISTYCZNE W GOSPODARCE MIASTA I REGIONU 

Konkurencyjność współczesnych gospodarek i dynamika ich rozwoju jest w co-
raz większym stopniu zdeterminowana przez czynniki bazujące na intensywnym rozwoju 
wiedzy i innowacji. Wśród tych czynników coraz częściej podkreśla się jakość zagospoda-
rowania przestrzennego i adekwatność rozmieszczenia różnorodnych funkcji gospodaro-
wania w przestrzeni. 

Wśród współczesnych narzędzi zarządzania na czołowe miejsce wysuwa się lo-
gistyka, której cechą jest uniwersalizm, pozwalający na zastosowanie jej w zasadzie we 
wszystkich poziomach gospodarowania. Od mikrologistyki, a więc logistyki podmiotów 
nastawionych na zysk, a także organizacji typu non-profit, logistyka rozwija się na po-
ziomie mezo, makro i na poziomie globalnym. Problemy logistyczne można odnosić do 
układów typu: miasto, aglomeracja czy też region, jak również do stref aktywności go-
spodarczej czy społecznej, takich jak: gospodarka komunalna, użyteczność publiczna, 
służba zdrowia czy ochrona środowiska. 

Dokonujący się ciągły rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych i zwią-
zany z nim wzrost liczby ludności, liczby zakładów produkcyjnych oraz usługowych, in-
stytucji publicznych, zagęszczanie się sieci drogowo-komunalnych, stwarzają istotne 
problemy w zarządzaniu. W celu ich rozwiązania władze lokalne mogą i powinny wyko-
rzystywać między innymi zasady zarządzania logistycznego - podobne do tych, jakie 
stosuje w gospodarce przedsiębiorstw. Przez zarządzanie logistyczne należy tu rozumieć 
sposób patrzenia, podejmowania działań i analizę decyzji. Jest to takie przyporządkowa-
nie i wkomponowanie logistyki w systemową koncepcję zarządzania miastem (regio-
nem), w której logistyka stanowiłaby podstawowe kryterium zarządzania. Podejście to 
oznacza integrację zasad i procesu logistycznego myślenia, podejmowania decyzji na 
każdym szczeblu zarządzania. 

Zatem jednym z narzędzi rozwiązania problemów aglomeracji miejskiej czy re-
gionu staje się logistyka miejska. Zastosowanie zasad logistyki w tym przypadku opiera 
się na wykorzystaniu zorientowanego - zarówno na mieszkańców, jak i również na zakła-
dy i instytucje - systemu logistycznego. System ten powinien zapewnić koordynację 
pomiędzy przedsiębiorstwami, mieszkańcami oraz optymalne powiązania produkcyjno-
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przestrzenne. Powinien także uwzględnić ekonomiczny i ekologiczny rozwój miasta czy 
regionu.1  

Zadaniem logistyki jest zapewnienie optymalnych warunków dla życia miasta  
z uwzględnieniem kosztów, wydajności i usług realizowanych dla zaspokojenia potrzeb 
podmiotów w nim funkcjonujących. Realizacja funkcji logistyki ma tu na celu podwyższe-
nie jakości życia społeczeństwa danej aglomeracji i poprawę pracy podmiotów tam zlo-
kalizowanych,przy jednoczesnej eliminacji zbędnych przewozów, udrożnieniu systemu 
komunikacyjnego, co w konsekwencji powinno się wyrażać w ograniczeniu kosztów 
funkcjonowania i cen świadczonych usług. 

Stosowanie w praktyce nowoczesnych koncepcji zarządzania, takich jak zarzą-
dzanie logistyczne czy marketing terytorialny, ma w konsekwencji na celu zwiększenie 
efektywności i usprawnienie organizacji miasta czy regionu, a co za tym idzie - ich kon-
kurencyjności. 

Procesy rozwojowe z reguły najsilniej występują na obszarach silnie zurbanizo-
wanych, w węzłach o szczególnej intensyfikacji kontaktów instytucjonalnych, dystrybucji 
i informacji. W istocie spełniają one definicję centrów (ośrodków) logistycznych.  

CZYM SĄ CENTRA LOGISTYCZNE? 

W Europie Zachodniej centra logistyczne pojawiły się pod koniec XX wieku jako 
nowe formy organizacyjne, usprawniające przebieg procesów logistycznych. Najogólniej 
można wskazać, że centra logistyczne to samodzielne podmioty gospodarcze, dysponu-
jące wydzielonym terenem powiązanym z otoczeniem komunikacyjnym (głównie siecią 
dróg), infrastrukturą (drogi, place, parkingi, budowle inżynierskie i budynki), wyposaże-
niem personalnym i organizacją, świadczące usługi logistyczne (przewóz, ładunki, maga-
zynowanie, rozdział i kompletacja, funkcje zaopatrzeniowe i dystrybucyjne) w ramach 
doraźnych zleceń lub ciągłych umów z dostawcami zewnętrznymi.2 Takie centra to ob-
szar, na którym operatorzy logistyczni oferują klientom obok magazynowania, sortowa-
nia, przewozu i przeładunku, również załatwienie formalności celnych czy ubezpieczenia 
towaru, a więc cały pakiet usług logistycznych. 

Centra logistyczne są przejawem ciągłej ewolucji logistyki, która staje się nową 
filozofią zarządzania, szansą i wręcz koniecznością w procesie współzawodnictwa firm na 
rynku dla zdobycia przewagi konkurencyjnej. 

Wśród pytań (celów szczegółowych), na które autor zwraca uwagę w niniej-
szym opracowaniu, najistotniejsze jest sformułowanie odpowiedzi na następujące kwe-
stie: 

                                                     
 

1  E. Gołembska (red.): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2001, s. 299. 
2  J. Kaźmierski: Logistyka jako instrument zarządzania w układach przestrzennych, [w:] J. Rutkow-

skiego, D. Stawasz (red.): Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie, 
Białystok 2005, s. 37. 
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 Czy i jakie są relacje między rozwojem centrów logistycznych, a konkurencyjnością 

miasta (regionu), w których są one zlokalizowane? 
 Jakie znaczenie - z punktu widzenia zarządzania logistycznego w miastach (regio-

nach) - ma marketing terytorialny miasta (regionu)? 
 Jaka powinna być rola władz samorządowych w rozwoju miasta (regionu) oraz we 

wprowadzeniu zarządzania logistyczno-marketingowego? 

Tak sformułowane pytania wynikają ze stwierdzenia, że w procesie przemian 
gospodarczych ostatnich lat zarządzanie logistyczne staje się niezwykle ważnym i nowo-
czesnym instrumentem rozwoju regionalnego. Z drugiej zaś strony nie jest ono możliwe 
bez rozbudowy centrów logistycznych, których rola w rozwoju regionalnym nabiera obec-
nie zupełnie nowego wymiaru. 

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE KONKURENCYJNOŚĆ I ROZWÓJ REGIONU 

Przekształcenia gospodarcze i polityczne, jakie zaistniały w ostatnich latach do-
prowadziły do nasilenia się zróżnicowań międzyregionalnych. Różnorodne uwarunkowa-
nia, w tym również umiejętność przystosowania się do nowych warunków gospodarki 
rynkowej spowodowały wykształcenie się regionów silnych i słabych.3  

Działania zmierzające do podwyższania konkurencyjności regionów w ramach 
prowadzonej polityki regionalnej nabierają szczególnego znaczenia zwłaszcza w sytuacji, 
gdy we współczesnym świecie konkurują ze sobą już nie tylko podmioty gospodarcze, 
ale również kraje, czy regiony. Rywalizacja między regionami odbywa się na płaszczyźnie 
pozyskiwania kapitału, świadczenia określonych usług, pozyskiwania wykwalifikowanej 
kadry, pozyskiwania środków na rozwój z budżetu państwa oraz innych źródeł krajowych 
i zagranicznych (głównie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej).4

Mianem konkurencyjności określa się zdolność do osiągania sukcesu w gospo-
darczej rywalizacji. Natomiast konkurencyjność regionu (miasta) definiowana jest często 
jako zdolność do przyciągania kapitału i środków pomocowych oraz jako zdolność do 
zatrzymania w regionie posiadanych czynników produkcji.5 Nie jest to oczywiście jedyna 
definicja konkurencyjności regionalnej. Obok niej istnieje szereg innych, których treść 
uzależniona jest od katalogu różnorodnych czynników, decydujących o konkurencyjności. 

                                                     
 

3  M. Poniatowicz: Innowacyjność jako instrument wzrostu konkurencyjności regionów polskich, 
[w:] A. H. Jasiński, M. Kruk (red.): Innowacje i zmiany strukturalne w procesie transformacji pol-
skiej gospodarki, t. I, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s. 215. 

4  Ministerstwo Gospodarki, Wstępny układ celów i priorytetów Narodowego Planu Rozwoju na lata 
2004-2006 na podstawie programu gospodarczego rządu wraz z propozycją układu programów 
operacyjnych i indykatywnym podziałem środków finansowych, dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów 26 marca 2002. 

5  J. Bossak, W. Bieńkowski (red.): Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią 
Europejską i globalizacja, SGB, Warszawa 2001, s. 452. 
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Konkurencyjność regionów czy miast może być rozpatrywana w dwóch płasz-

czyznach: jako pośrednia i bezpośrednia. 

 Konkurowanie pośrednie regionu należałoby rozumieć jako istnienie lub tworzenie 
warunków otoczenia regionalnego dla firm w nim działających, pozwalających na 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej w elementach pozostających poza kontrolą ich 
działania. Pośrednie konkurowanie regionu jest wyrażane i mierzone zdolnościami 
konkurencyjnymi firm w nim zlokalizowanych. 

 Konkurowanie bezpośrednie regionów można rozumieć jako rywalizowanie upodmio-
towionych jednostek terytorialnych, które konkurują o różnego typu korzyści  
(np. dostęp do środków finansowych itd.).6 

Tak więc można stwierdzić, że regionem konkurencyjnym jest taki region, który 
jest w stanie przystosować się do zmieniających się warunków szybciej niż inne regiony, 
przez co osiąga on poprawę swojej pozycji we współzawodnictwie między regionami.7

Mianem czynników konkurencyjności określa się wszystkie okoliczności umożli-
wiające podwyższenie konkurencyjności regionów. Konkurencyjność regionów uzależnio-
na jest od bardzo wielu czynników, wśród których należy wymienić: 

 zróżnicowaną strukturę gospodarczą regionów, 
 wyposażenie w infrastrukturę gospodarczą i społeczną, 
 dostępność komunikacyjną, 
 zasoby naturalne, 
 działalność inwestycyjną, w tym również rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicz-

nych, 
 rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 
 zdolność regionu do absorbcji innowacji, 
 obecność instytucji i zakładów naukowo-badawczych, tworzących oparcie dla proce-

sów innowacyjnych, 
 rezerwy terenów nadających się do lokalizacji inwestycji, 
 wizerunek regionu. 

Wymieniony katalog czynników decydujących o konkurencyjności regionów nie 
jest katalogiem zamkniętym. Zależy on bowiem od różnych uwarunkowań. Oprócz tego 

                                                     
 

6  M. Jaroszyńska, T. Markowski, Z. Nitkiewicz, T. Wrona: Rozwój lokalny i regionalny, Wydawnic-
two Politechniki Częstochowskiej, 1997, s. 23. 

7  M. Gaczek, Z. Rykiel: Konkurencyjność regionów a regionalizm ekonomiczny, [w:] M. Klamut,  
L. Cybulski (red.): Polityka regionalna i jej rola w podwyższaniu konkurencyjności regionów, Wy-
dawnictwo A.E. im. O. Langego we Wrocławiu 2000, s. 42. 
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charakteryzuje się znaczną zmiennością w czasie.8. Konkurencyjność regionu zależy  
w dużym stopniu, a może przede wszystkim, od sprawności systemu innowacyjnego. 

Znając czynniki wpływające na poziom konkurencyjności regionu można na nie 
oddziaływać w taki sposób, aby prowadzić do podnoszenia tego poziomu. Jest to zada-
nie, które powinno być realizowane m.in. przez podmioty polityki regionalnej. Podsta-
wowym zadaniem polityki regionalnej prowadzonej przez podmioty centralne jest stwa-
rzanie równych szans rozwojowych poszczególnym regionom, natomiast celem polityki 
realizowanej w samych regionach powinno być dążenie do rozwoju tegoż regionu. 

Rozwój regionu prowadzi do podwyższenia jego konkurencyjności, choćby po-
przez poprawę wizerunku i podniesienia atrakcyjności w oczach potencjalnych inwesto-
rów.9 Są oni wówczas skłonni lokować kapitały w tym a nie innym miejscu. To właśnie 
dla nich najważniejszy jest często pozytywny wizerunek miasta czy regionu, do którego 
przyczynia się również eksponowanie wartości kulturowych oraz pokazywanie pozytyw-
nej odmienności danego miejsca w stosunku do innych lokalizacji. 

Jak zaznaczono na rozwój regionu i poziom jego konkurencyjności w olbrzymim 
stopniu wpływa wyposażenie w infrastrukturę gospodarczą, w tym transportowo-
komunikacyjną. W tej kategorii mieszczą się właśnie centra logistyczne. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na szereg pozytywnych aspektów w reali-
zacji: tworzenie centrów logistycznych a konkurencyjność i rozwój regionu. Doświadcze-
nia krajów wysoko rozwiniętych wykazują, że centra logistyczne (dystrybucyjne i maga-
zynowe), funkcjonujące w układach regionalnych, stanowią zarazem centralne punkty 
nowoczesnych łańcuchów dystrybucji dóbr, będące zarodkami późniejszego, jednolitego, 
globalnego systemu logistycznego. Bardzo często przejmują one od przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w danym regionie realizację podstawowych funkcji logistycznych takich 
jak: transport czy magazynowanie, w wyniku czego dokonuje się proces "odchudzania" 
przedsiębiorstw (outsourcing). 

Pozytywne aspekty tworzenia centrów logistycznych wynikają również z faktu, 
że ich istnienie w danym regionie przyczynia się do przyciągania nowych inwestycji, 
szczególnie dotyczących działalności produkcyjnej i handlowej, wymagających obsługi 
logistycznej. Zarazem wymuszają one postęp w systemie infrastrukturalnym regionu. 

Tworzenie centrów logistycznych wpływa więc korzystnie na kreację rozwoju 
gospodarczego regionu i wzrost jego konkurencyjności. 

                                                     
 

8  B. Winiarski: Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] M. Klamut, L. Cybulski: Konkurencyjność 
regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, 
s. 96.  

9  A. Potoczek: Współczesne problemy rozwoju lokalnego i regionalnego, Wyższa Szkoła Humani-
styczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2000, s. 174. 
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MARKETING TERYTORIALNY W ZARZĄDZANIU MIASTEM (REGIONEM). ROLA 
WŁADZ SAMORZĄDOWYCH 

Nasilająca się konkurencja między miastami czy regionami jest potwierdzeniem 
wzrastającej roli marketingu terytorialnego. Ocenianie, porównywanie, pozycjonowanie 
miast (regionów) i publikowanie różnych list rankingowych jest społecznym oczekiwa-
niem i odpowiedzią na potrzebę oceny wysiłków marketingowych lokalnych władz.10

CZYM JEST W ISTOCIE MARKETING MIASTA CZY REGIONU I JAKIE SĄ JEGO ZWIĄZKI  
Z ZARZĄDZANIEM LOGISTYCZNYM? 

Przyjmując definicję T. Markowskiego, marketing terytorialny rozumiany jest ja-
ko (…) systematyczna działalność, która poprzez promocję, przekaz reklamowy i public 
relations, ma na celu wzmacnianie związków z otoczeniem oraz kształtowanie i zaspoka-
janie potrzeb społeczności lokalnej (...) [6]. Wymaga on kształtowania i popularyzowania 
wizerunku miasta (regionu) w kraju i zagranicą. 

Głównym celem działań marketingowych jest wpływanie na opinie, postawy  
i sposoby zachowania się "zewnętrznych" i " wewnętrznych" grup zainteresowanych 
klientów poprzez kształtowanie właściwego zestawu środków oraz instrumentów stymu-
lowania kontaktów wymiennych. Inne zadania marketingu ująć można w trzy grupy.  
Są to: 

 rozwijanie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne, z których ko-
rzystanie jest utrudnione dla mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych, 

 kształtowanie pozytywnego image'u regionu, gminy itp. 
 podnoszenie atrakcyjności oraz pozycji regionów, miast i gmin wiejskich w ich wza-

jemnym współzawodnictwie. 

Marketing terytorialny ze względu na adresatów działań można podzielić na 
marketing wewnętrzny i zewnętrzny. Marketing wewnętrzny odnosi się do zarządzania 
administracyjno-politycznego; skierowany jest do instytucji samorządu lokalnego i orga-
nizacji środowisk opiniotwórczych. Działania w instytucji skierowane są do pracowników 
administracji publicznej, zmierzają do uzyskania optymalnej organizacji zespołów pra-
cowniczych. Istotna jest skuteczność działania, prawidłowy przepływ informacji, właści-
wy podział kompetencji, harmonijne stosunki międzyludzkie itp. Dąży się również do 
tworzenia właściwego klimatu w relacjach między pracownikami administracji a miesz-
kańcami i klientami spoza miasta. 

Marketing zewnętrzny dotyczy zarządzania zasobami miasta. Ma na celu przy-
ciąganie do miasta (regionu) potencjalnych inwestorów, turystów, uczniów i innych usłu-
gobiorców. Marketing zewnętrzny obejmuje rynki lokalne oraz ponadlokalne. 

                                                     
 

10  T. Markowski: Marketing miasta, [w:] Marketing Terytorialny KPZK PAN, Studia CXII, Warszawa 
2002. 
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Zastosowanie marketingu jako narzędzia zarządzania miastem ma coraz więk-

sze znaczenie w sytuacji gdy natura miast ulega zmianie. Ulegają one upodobnieniu się 
zarówno pod względem architektonicznym, jak i funkcjonalnym oraz infrastrukturalnym, 
co prowadzi do wyrównania szans rozwoju dla miast. 

Kryzys, który obecnie następuje w rozwoju miast jest w dużej mierze spowodo-
wany tym, że są one niezdolne do wchłaniania nowych technologii i działalności adopto-
wanych łatwiej i taniej gdzie indziej, a więc nie mogą już sprostać pod względem infra-
strukturalnym, ekonomicznym i społecznym wymaganiom nowych użytkowników miasta. 
Ponieważ miasto jest przestrzenią, w której zachodzą rozmaite, wyjątkowo skompliko-
wane procesy społeczno-gospodarcze, działania marketingowe mogą odegrać tu ważną 
rolę w celu stworzenia kompleksowego, korzystnego i opartego na wnikliwej analizie 
obrazu miasta. Dokonuje się to na potrzeby zarówno użytkowników wewnętrznych 
(mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji), jak i zewnętrznych. Ważne jest, iż marketing 
miasta jest kategorią funkcjonalną, a więc traktuje wartości miejskie z punktu widzenia 
pełnionych przez nie funkcji wobec konsumentów tych dóbr. 

Tak widziany mechanizm miejski narzuca na władze miasta obowiązek posiada-
nia bardzo wyraźnej, ściśle zdefiniowanej i popartej precyzyjnymi analizami wizji rozwoju 
miasta i jego miejsca na rynku miast, na którym toczy się konkurencja. W tej wizji nie-
zwykle istotna jest znajomość i określenie podstawowych atutów miasta (np. stan infra-
struktury technicznej, stan środowiska przyrodniczego, korzystnej struktury demogra-
ficznej czy istnienia ośrodków naukowych) oraz znajomość i umiejętność oceny planów 
rozwoju. 

Marketingowa filozofia zarządzania miastem musi być oparta na założeniu,  
że podstawowym obowiązkiem władz samorządowych jest zaspokajanie potrzeb swoich 
klientów (dewiza: "Nie ma petentów, są tylko klienci. Klient jest częścią naszego biznesu, 
klient nie jest zależny od nas, lecz my jesteśmy zależni od niego"). 

Podstawowe grupy klientów miasta to: 

 mieszkańcy, 
 podmioty gospodarcze, 
 instytucje i organizacje społeczne, 
 związki i przedstawicielstwa różnych grup społeczno-zawodowych, religijnych itp. 
 potencjalni inwestorzy, 
 turyści, 
 pracownicy urzędu miasta. 

Potraktowanie przez władze miasta otoczenia publicznego jako zbioru grup 
klientów o zróżnicowanych potrzebach i preferencjach, odmiennie reagujących na rodzaj 
i formy komunikacji społecznej, o zróżnicowanej skłonności do kooperacji w realizacji 
przyjętych celów zmusza do systematycznego poznawania ich potrzeb, innego podejścia 
do sposobu zarządzania, zmiany sposobu sprawowania funkcji przedstawicielskich przez 
radnych. Oznacza to, że w urzędzie miasta (gminy, powiatu) powinien być dobrze zorga-
nizowany i sprawnie funkcjonujący system informacji socjologiczno-marketingowej. Nie-
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zbędny jest skuteczny system szkolenia radnych i pracowników etatowych oraz efektyw-
ny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 

W dotychczasowej praktyce działania marketingowe polskich miast i gmin kon-
centrują się niestety tylko na wybranych fragmentach promocji, głównie adresowanej do 
grup zewnętrznych (potencjalnych inwestorów, turystów). Bardzo ograniczony zakres ma 
komunikacja skierowana do mieszkańców i klientów w mieście oraz pracowników urzędu. 
Generalną słabość tej promocji stanowi brak ścisłych związków z celami strategicznymi 
miasta i brak badań ich skuteczności. 

Bardzo ważną rolę spełniają tutaj badania marketingowe w fazie opracowywa-
nia strategii rozwojowych. Tak naprawdę ze środków budżetu miasta realizowane są 
tylko niektóre cele w zakresie infrastruktury, zaś o tempie rozwoju i osiągania jakości 
poziomu warunków życia decyduje stopień kooperacji mieszkańców i podmiotów gospo-
darczych. Współpraca ta dotyczy zaakceptowanych ważnych celów rozwojowych i zadań, 
chociażby kreowania produktów miasta adresowanych zarówno do mieszkańców, jak też 
do inwestorów i turystów. 

W ostatnim czasie bardzo modne stało się - jak już wspomniano wyżej - oce-
nianie, pozycjonowanie miast. Publikowanie różnych list rankingowych jest społecznym 
oczekiwaniem, daje bowiem możliwość porównania szans rozwojowych miast. Jest także 
odpowiedzią na potrzebę oceny wysiłków marketingowych władz miasta. Jest to poży-
teczna praca, dzięki której następuje poprawa funkcjonowania rynku miast, sprzyja rów-
nież rozwijaniu nowych innowacyjnych form zarządzania ich rozwojem. 

Podsumowując, powiedzieć można, że głównym celem marketingu miasta jest 
usprawnienie funkcjonowania administracji, kształtowania właściwej współpracy między 
środowiskiem opiniotwórczym miasta a jego władzami, kreowania pozytywnego wizerun-
ku miasta, rozwijania usług publicznych, działań pobudzających rozwój sektora prywat-
nego, a zwłaszcza ukierunkowanych na przyciąganie inwestorów strategicznych i kapita-
łu. 

Z pewnością można też postawić tezę, że zintegrowane zarządzanie logistyczne 
zawiera się w marketingu miasta. Jest narzędziem osiągania trwałej przewagi konkuren-
cyjnej, jest podstawą prawidłowego funkcjonowania miasta czy regionu – ukierunkowa-
nego na zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców, inwestorów i na ciągły rozwój. Długo-
okresową przewagę konkurencyjną zdobywa się poprzez długofalową współpracę władz 
samorządowych i ich partnerów w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz wzmoc-
nienie bazy ekonomicznej danego obszaru. Takie podejście jest w stanie przyciągnąć 
potencjalnych inwestorów oraz zapewnić mieszkańcom wyższy standard życiowy. 

Władze samorządowe powinny zatem umieć połączyć marketing terytorialny  
ze skutecznym zarządzaniem logistycznym. Tylko takie bowiem połączenie daje szansę 
zmiany wizerunku miasta z normalnego niczym nie wyróżniającego się miejsca we wspa-
niale skomunikowane ze światem i regionem, zarządzane i odpowiednio reklamowane 
miasto, które swym potencjałem potrafi oddziaływać nie tylko na politykę lokalną, ale 
również regionalną czy nawet ponad regionalną. 
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LOGISTIC MANAGEMENT AS A TOOL FOR CITY AND REGIONAL 

DEVELOPMENT - THE STATEGIC ROLE OF LOGISTIC CENETERES 

Logistic management approach seems to be one of the latest and most modern 
technigue of supporting city and regional development. This form of city management is 
often combined with the territorial marketing. Simultaneous implementation and using of 
these two instruments aims to increase of effectives of territorial organization, and finally 
leads to higher of cities 'or regions' competitiveness. 

Logistic centeres, which became strategic factor or regional development, has 
crucial impact on regional and local competitiveness. 

Translated by Jan Kaźmierski 
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