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Unijny Pakiet Mobilności  6
Przepisy zawarte w Pakiecie Mobilności 
stanowią poważne zagrożenie dla 
przyszłości polskiej branży transportowej 
i prawidłowego funkcjonowania 
przedsiębiorstw transportowych w wielu 
krajach Unii Europejskiej.  

Sześćdziesięciolecie działalności jest ważnym 
wydarzeniem dla ZMPD. Cieszę się, że nasza 
organizacja ma się dobrze. Dla mnie jest to 
szczególnie ważne, bo od ponad dwudziestu lat 
jestem z nią blisko związany, pracując w organach 
statutowych Zrzeszenia. 
W tych latach wiele się zmieniło. Udało się nam wejść 
na rynek przewozów do Rosji na skalę większą od 
zagranicznych konkurentów. Polscy przewoźnicy 
zdobyli ogromne doświadczenie i z sukcesem umocnili 
się na rynkach zachodnioeuropejskich, gdzie w 
krótkim czasie dowiedli, że można im zaufać. 

Jesteśmy sprawniejsi, bardziej wiarygodni od 
konkurencji, nasza chęć do pracy zjednuje nam wielu 
nowych kontrahentów. Auta z polskimi tablicami 
rejestracyjnymi są często spotykane na zagranicznych 
drogach. Staliśmy się jednak zakładnikami własnego 
sukcesu, bowiem doszło do sytuacji niespotykanej 
w Unii Europejskiej, w której rządy niektórych krajów 
unijnych sięgają do protekcjonizmu. 
Polscy przewoźnicy stali się celem ataku administracji 
wielu państw, które zawiązały koalicję przeciw 
polskim i wschodnioeuropejskim przedsiębiorcom. 
Jest to dla nas największym wyzwaniem. 
Zrzeszenie postrzegane jest przez organizacje 
przewoźników Europy Środkowo-Wschodniej 
jako lider. Wspólnie staramy się stworzyć takie 
prawne warunki wykonywania przewozów, które 
w obiektywny sposób zapewnią dostęp do rynku 
wszystkim uczestnikom.

Jan Buczek 
Prezes ZMPD
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