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na osobliwy splot powiązań pomiędzy
globalnym transportem lotniczym i regionalnymi portami lotniczymi,
– w rozdziale 4 („Badania wybranych regionalnych portów lotniczych w państwach Unii Europejskiej”) na podstawie materiałów wewnętrznych portów
lotniczych przedstawiono uwarunkowania rozwoju wybranych portów lotniczych w Wielkiej Brytanii, zachodniej części Europy (z Belgii, Holandii,
Francji i Niemiec) oraz południowej
części Europy (z Grecji i Włoch),
– w rozdziale 5 („Polskie porty lotnicze – obiekty infrastruktury gałęzi”)
scharakteryzowano funkcje i znaczenie przestrzenne portu lotniczego,
a przygotowany model opisu wykorzystano do charakterystyki trzech
polskich portów regionalnych traktując je jako studia przypadku,
– w rozdziale 6 („Marketingowe podstawy funkcjonowania i rozwoju
portów lotniczych na zliberalizowanym rynku”) zaprezentowano szeroką paletę możliwości wykorzystania
w transporcie lotniczym narzędzi
marketingowych, a wnioski oparto
na wynikach badań marketingowych
przeprowadzonych w polskich portach lotniczych – badania dotyczą
całej populacji portów (w przypad-

ku trzech portów, które odmówiły
udziału w badaniach, we wnioskowaniu wykorzystano źródła wtórne)
i służą do sformułowania zaleceń dotyczących właściwej dla danego portu strategii marketingowej,
– w rozdziale 7 („Implementacja polityki otwartego nieba w polskich portach lotniczych”) zawarto pogłębioną
charakterystykę wpływu liberalizacji
transportu lotniczego na funkcjonowanie polskich lotnisk, dokonano oceny
stanu i możliwości szerszej współpracy sektora publicznego i prywatnego
w rozwoju infrastruktury transportu
lotniczego, a na koniec przedstawiono wnioski aplikacyjne dotyczące rozwoju polskich portów lotniczych.
Pracę przygotowano w oparciu o badania naukowe zrealizowane w latach 2003
– 2006. Podstawę badań stanowił przegląd literatury i danych statystycznych
oraz badania marketingowe przeprowadzone w polskich portach lotniczych.
Posłużono się m.in. niepublikowanymi
dokumentami własnymi przewoźników,
portów lotniczych, producentów taboru oraz organizacji międzynarodowych
zajmujących się transportem lotniczym.
Na uznanie zasługuje wykorzystanie aktualnych danych i sposób ich przedstawienia. Pracę cechuje precyzyjny i przy-

stępny język, co zdecydowanie ułatwia
korzystanie z książki. Unikalność publikacji upoważnia do sugerowania wydawcy podjęcia prac nad umieszczeniem jej
na rynku międzynarodowym – praca ma
wymiar europejski i powinna spotkać się
z zainteresowaniem nie tylko w krajach,
które przystąpiły do Unii Europejskiej
w 2004 r. oraz tych, które przystąpią do
Unii w najbliższej przyszłości, ale też
w państwach „piętnastki”.
Książkę pod redakcją A. Rucińskiego
należy gorąco polecić teoretykom i praktykom zajmującym się zagadnieniami
ekonomiki i zarządzania portami lotniczymi. Z publikacją powinni zapoznać się
też zarządzający portami oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego zainteresowani rozwojem lotnisk regionalnych.
Książkę tę można zalecić jako lekturę
obowiązkową studentom specjalności
z zakresu transportu, spedycji i logistyki
na wszystkich kierunkach studiów – zapoznanie się z jej treścią pozwoli zrozumieć funkcjonowanie współczesnych
portów lotniczych w warunkach liberalizacji i integracji gospodarczej. Jako lekturę dodatkową należy publikację zaproponować studentom kierunku gospodarka
przestrzenna oraz tych specjalności innych kierunków, które dotyczą rozwoju
regionalnego i gospodarki miejskiej.

W gronie jury znajdą się redaktorzy europejskiej prasy logistycznej i przedstawiciele stowarzyszenia VDI.
Najliczniejszą grupą w ystawców
w poprzedniej edycji targów były firmy reprezentujące wyposażenie magazynów i transportu wewnętrznego,
technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Sporą grupę stanowiły także przedsiębiorstwa z branży opakowań. Targi LOGIMAT z każdym rokiem
przyciągają coraz więcej wystawców:
w roku 2003 było ich zaledwie 160, ale
w 2006 r. już około 400.
Podczas przyszłorocznej edycji LOGIMAT będzie można zapoznać się
z najnowszymi rozwiązaniami w sferze
urządzeń techniki magazynowej, systemów informacyjnych, a także logistyki
produkcji. Swoją obecność w Stuttgarcie zapowiedziały m.in. firmy: SAP, SSI
Schäfer, STILL, Jungheinrich, Swisslog.

Atrakcją dla zwiedzających targi będzie
cykl wielu konferencji tematycznych,
zorganizowanych przez wiodące europejskie instytucje związane z branżą logistyczną. W programie poszczególnych
wydarzeń znajdą się m.in. następujące
zagadnienia: technologie informacyjne,
systemy MES (Manufacturing Execution
Systems), metody i techniki kompletacji,
robotyka w magazynie, magazynowanie
materiałów niebezpiecznych, opakowania i zabezpieczenie ładunków. Organizatorem jednej z konferencji jest redakcja „Logistyki”. Konferencja pod hasłem
„Obiekty logistyczne w krach Europy
Środkowo – Wschodniej” odbędzie się
w pierwszym dniu targów, a wezmą
w niej udział deweloperzy oraz przedstawiciele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych z naszej części Europy.

Tomasz Janiak

LOGIMAT 2007
V Międzynarodowe Targi Dystrybucji,
Przepływu Materiału i Informacji, które odbędą się dniach od 13 do 15 lutego 2007 r. w Stuttgarcie otwierają kalendarz europejskich imprez targowych
związanych z logistyką. Najnowsze rozwiązania z zakresu logistyki wewnętrznej zaprezentuje ponad 500 wystawców
z Europy, Azji i USA. Jak poinformował
nas dyrektor targów Peter Kazander, tegoroczna ekspozycja zajmie około 30 tys.
m² powierzchni wystawienniczej. Oprócz
bogatej oferty produktowej, na uczestników targów czeka także duży wybór konferencji tematycznych, seminariów, pokazów i prezentacji. Podobnie, jak w latach
ubiegłych, wystawcy będą startować
w konkursie na najbardziej innowacyjny produkt. Prestiżowe nagrody zostaną
przyznane w trzech kategoriach: komunikacja i IT, magazynowanie i transport wewnętrzny oraz pakowanie i kompletacja.

Logistyka 6/2006

95

