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Trwająca od kilkunastu lat ekspansja przedsiębiorstw polskiego transportu drogowego 

ładunków na unijnym rynku usług doprowadziła do osiągnięcia przez niego pozycji lidera w 

Unii Europejskiej. Potwierdzeniem sukcesu gospodarczego w tym sektorze są tysiące 

samochodów ciężarowych polskich przewoźników codziennie przemierzających drogi 

wszystkich krajów europejskich. Rozwój polskiego transportu samochodowego był możliwy 

dzięki jego specyficznym cechom, umożliwiającym płynne przejście przedsiębiorców do 

działania w warunkach gospodarki rynkowej i przynależności Polski do Unii Europejskiej. 

Proponowana książka, będąca studium rozwoju polskiego międzynarodowego transportu 

drogowego, stanowi doskonały przykład korzyści płynących z integracji gospodarczej, a także 

ciężkiej pracy przedsiębiorców. Autorzy podjęli się w niej omówienia przyczyn tego sukcesu 

i jego uwarunkowań, określenia perspektyw rozwoju transportu drogowego ładunków w Unii 

Europejskiej w warunkach zmian prawnych regulujących działalność samochodowych 

przewoźników ładunków po wprowadzeniu pakietu mobilności, oddziaływania zmian na 

rynku pracy oraz wyzwań wynikających z nowej polityki transportowej i ekologicznej. 

 

Zalety książki, wyróżniające ją spośród innych, poświęconych podobnej tematyce to: 

• nowe, bardziej kompleksowe spojrzenie na polski sektor transportu drogowego ładunków, 

jego przeszłość, stan obecny i perspektywy, a także wkład w gospodarkę Polski i Unii 

Europejskiej  

• przedstawienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków w Unii 

Europejskiej oraz ich szans i zagrożeń na tym rynku 

• zaprezentowanie rzadko opisywanych w literaturze zjawisk oddziałujących na transport 

drogowy ładunków, uwarunkowań regulacyjnych wynikających z polityki UE wobec 

transportu drogowego ładunków, rynku pracy i innych, mających istotne znaczenie dla 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw działających w tym sektorze 

• przydatność informacji zawartych w książce zarówno dla kadry akademickiej, jak i 

praktyków zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy 

• możliwość szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania tej 

gałęzi polskiej gospodarki na podstawie studium przypadku przewoźników 

międzynarodowych z woj. zachodniopomorskiego. 

 

Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych 

(ekonomii, logistyki, transportu), menedżerów przedsiębiorstw transportu drogowego 

ładunków, spedycyjnych, przedstawicieli firm konsultingowych, pracowników instytucji 

publicznych powiązanych z funkcjonowaniem transportu drogowego i jego infrastruktury. 

Być może zainteresuje także naukowców zajmujących się problematyką ekonomiki transportu 

drogowego i zagadnieniami wpływu sektora transportu drogowego ładunków na gospodarkę.  
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