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Publikacja INNOWACJE W TRANSPORCIE. Zrównoważony rozwój. Integracja gałęzi transportu. 

Sztuczna inteligencja została napisana przez naukowców i praktyków w związku z dynamicznym 

rozwojem transportu i logistyki w świecie – branży, która jest filarem polskiej gospodarki, wytwarza 

6% PKB. a 40% kabotażu i prawie 1/3 międzynarodowego transportu samochodowego ładunków w 

Unii Europejskiej jest obsługiwana przez polskie firmy transportowe. Autorami są profesorowie, 

naukowcy i praktycy z wielu ośrodków, w tym z Uniwersytetu Gdaoskiego, Politechniki Gdaoskiej, 

Uniwersytetu Morskiego International Maritime Organization w Londynie, przedsiębiorstw 

transportowych. Problem innowacji jest bardzo szeroki, dotyczy bowiem różnych sfer działalności 

transportu. Autorzy wybrali te aspekty, które z ich punktu widzenia są obecnie istotne, odpowiadają 

na wyzwania stojące przed transportem w świetle współczesnych oczekiwao. Innowacje 

transportowe, przedstawione w książce, dotyczą na przykład: - innowacji infrastrukturalnych, - 

innowacji w transporcie samochodowym, kolejowym, wodnym śródlądowym, morskim, rowerowym, 

- innowacyjnego zarządzania transportem w miastach. Podręcznik ten kierowany jest do studentów 

studiów inżynierskich i ekonomicznych – na kierunkach: transport, logistyka, ekonomika transportu 

itp., ale również do administracji samorządowej i centralnej, spedytorów, operatorów logistycznych 

czy przedstawicieli firm transportowych. 
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