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Książka jest zbiorem rozpraw kilkorga autorów, poświęconym analizie różnych aspektów 
kształtowania się Unii Europejskiej. Postępujący proces integracji europejskiej przed-
stawiono w kontekście zjawisk zarówno sprzyjających mu, jak i hamujących jego dyna-
mikę. Współcześnie proces ten znalazł się w impasie, gdyż okazało się, że dotychcza-
sowy poziom integracji generuje poważne kryzysy gospodarcze i polityczne. Zdaniem 
niektórych obserwatorów, można je szybko przezwyciężyć przez pogłębienie unifikacji 
Europy, zdaniem innych – konieczny jest krok wstecz, bowiem idea pełnego zjednocze-
nia jest raczej utopią, a przez to rodzi poważne niebezpieczeństwa dla pokojowego roz-
woju starego kontynentu. W kolejnych rozdziałach ukazano fundamenty prawne i aksjo-
logiczne dokonującego się zjednoczenia, działający w Unii system instytucji oraz kształ-
tujący się porządek prawny. Przedstawiono relacje Unii z instytucjami państw człon-
kowskich, jej działania jako podmiotu prawa międzynarodowego oraz problemy zwią-
zane z budową wspólnej polityki gospodarczej i walutowej. Wszystkie analizy odnoszą 
się do podstawowego dylematu, z jakim borykają się świadomi uczestnicy procesu po-
wstawania współczesnej Europy – przyspieszać integrację, czy ją hamować?

Zasada wolności działalności gospodarczej jest podstawą obowiązującego w Polsce ładu 
cywilizacyjnego i ekonomicznego. Jej jedyne ograniczenie stanowią postanowienia prawa, 
których strażnikiem są między innymi instytucje kontrolne. Publikacja kompleksowo 
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przedstawia systemowe, a zarazem szczegółowe zagadnienia związane z kontrolą przed-
siębiorcy. Jest to praca zbiorowa stworzona przez praktyków gospodarczych i wykładow-
ców akademickich z całego kraju. Zamieszczone w niej rozprawy ujęto w dwóch działach, 
z których jeden poświęcony jest możliwościom i praktyce działań kontrolnych, wynika-
jących z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (lex generalis), drugi dotyczy pro-
cedur kontrolowania przedsiębiorców na podstawie regulacji szczegółowych (lex specia-

lis). W części pierwszej dominują rozdziały wyjaśniające kwestie zasadnicze, związane 
ze znaczeniem pojęć: przedsiębiorca, kontrola, postępowanie kontrolne w świetle usta-
wy podstawowej. Część druga grupuje rozprawy omawiające różne instytucje kontro-
lujące przedsiębiorcę, z Najwyższą Izbą Kontroli na czele, a także formy i zasady szcze-
gółowych kontroli przedsiębiorczości, takie jak kontrole podatkowe, skarbowe, kon-
trole przeprowadzane przez Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Urząd Zamówień Publicznych. Ze względu na całościowe, a zarazem 
szczegółowe ujęcie problematyki kontroli książka ta może być bardzo przydatna zarów-
no dla urzędników instytucji kontrolnych, jak i przedsiębiorców.

Przewozy kolejowe w Polsce po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej zaczęły prze-
żywać kryzys. Infrastrukturę kolejową zaniedbywano, była niedofinansowana, likwi-
dowano lub zawieszano połączenia kolejowe, wyraźnie preferując transport drogowy. 
Zdaniem autora, podjęte reformy, wsparte przez UE, po latach zaczęły przynosić pozy-
tywne efekty, a proces degradacji kolei został zahamowany. Stało się tak między innymi 
dzięki regionalizacji zarządzania infrastrukturą kolejową, która umożliwiła ścisłe dosto-
sowanie polityki przewozowej do potrzeb społecznych. Autor podjął próbę przeanalizo-
wania pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce w kontekście działalności jedno-
stek samorządowych oraz wpływu na te działania wymagań Unii Europejskiej. Książka 
składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono zakres i cel pracy, przyjętą 
metodę badawczą oraz wykorzystaną literaturę przedmiotu. Rozdział drugi jest omó-
wieniem historii przewozów regionalnych w Polsce oraz podstawowych pojęć i aktów 
prawnych związanych z tą problematyką, autor poruszył także kwestie roli samorządu 
terytorialnego w organizowaniu przewozów pasażerskich i zarządzaniu ich funkcjono-
waniem. Kolejny rozdział dotyczy aktualnej sytuacji na rynku krajowych przewozów 
pasażerskich, sposobów realizacji zadań samorządów wojewódzkich w odniesieniu do 
tego sektora oraz problemów, z jakimi boryka się spółka Przewozy Regionalne. W roz-
dziale czwartym omówiono założenia polityki transportowej Unii Europejskiej, piąty 
stanowi podsumowanie merytorycznej zawartości pracy.


