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Ładunkoznawstwo jako wyspecjalizowana dziedzina towaroznawstwa stanowi jeden z 

priorytetowych obszarów w procesie właściwego przygotowania kadr logistycznych do wymogów 

współczesnego rynku pracy. Różnorodnośd ładunków przepływających każdego dnia przez kolejne 

ogniwa łaocuchów lub sieci logistycznych, determinuje koniecznośd posiadania przez menedżerów 

logistyki kompleksowej wiedzy o właściwościach i wrażliwościach ładunków, metodach i technikach 

ich właściwego zabezpieczenia. 

 

Prezentowana publikacja przygotowana przez zespół autorów reprezentujących zarówno świat nauki, 

jak i praktyki umożliwia Czytelnikowi przegląd najważniejszych informacji z zakresu niezbędnej 

wiedzy ładunkoznawczej w procesie nieustannego doskonalenia łaocuchów i sieci logistycznych. 

Rozwijająca się niezwykle dynamicznie w ostatnim czasie logistyka wykorzystuje dorobek innych 

nauk, wśród których wiedza o ładunkach zajmuje jedno z czołowych miejsc. Rozważania zawarte w 

książce są wynikiem interdyscyplinarnych prac zespołu autorskiego, w skład którego weszli 

pracownicy i współpracownicy Katedry Zarządzania Transportem Instytutu Logistyki Wydziału 

Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Autorzy poszczególnych rozdziałów na 

podstawie wieloletniego doświadczenia w funkcjonowaniu współczesnych łaocuchów i sieci dostaw 

dokonali selektywnego wyboru najaktualniejszych zagadnieo. Przyjęta metodyka opracowania 

podręcznika dostarcza Czytelnikowi niezbędnych informacji z zakresu wykorzystania wiedzy 

ładunkoznawczej w działalności logistycznej.  

 

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów I i II stopnia kierunków logistyka i transport. 

Może stanowid także materiał inspirujący w procesie rozwijania wiedzy dla najlepszych uczniów szkół 

średnich, prowadzących kształcenie profilowe w obszarze logistyki i transportu. Ponadto książka 

powinna również zainteresowad personel średniego i wyższego szczebla firm prowadzących 

działalności na polskim, europejskim i światowym rynku usług logistycznych. 
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