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        Harmonogram realizacji kursu 

                   „Specjalista ds. spedycji” 
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Lp.         Nazwa 
   

1. Tytuł projektu  Aktywizowani 

   
       2.  Nr umowy  POWR.01.02.02-06-0200/15-00 

3. 
Poddziałanie  1.2.2  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

POWER 

4. 
Organizator projektu 
Organizator kursu 

 Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych,  
 ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin 

5. 
Prowadzący Monika Kulka, Maciej Kulka 

6. 
Termin rozpoczęcia  
i zakończenia kursu 

 14.07.2016 – 25.07.2016 

7. 
Liczba godzin  60 godz. 

8. 
Miejsce realizacji kursu  Lublin, ul. Hutnicza 30 



 

 

  

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Data   (dd-mm-rrrr) Tematyka zajęć  

      Miejsce realizacji kursu 
Godziny      

prowadzenia kursu Liczba  

godzin 

Liczba 

uczestników 

  Miejscowość Ulica i nr Od godz. Do godz. 

14.07.2016 

 

Podstawowe pojęcia  
i terminy w transporcie 

drogowym (wykład i 
ćwiczenia) 

Lublin ul. Hutnicza 30 
09:00 16:05  

     9  9 

Cele i znaczenie transportu  

i spedycji we współczesnym 

rynku (wykład i ćwiczenia) 

15.07.2016 

Uwarunkowania i podstawy 

prawne funkcjonowania firm 

przewozowych i spedycyjnych 

na rynku krajowym  

i międzynarodowym  

(wykład i ćwiczenia) 

Lublin ul. Hutnicza 30 
09:00   15:20 

8 9 

Planowanie sprzedaży i 

operacji (wykład i ćwiczenia) 

19.07.2016 

Regulacje prawne  

w transporcie, rodzaje 

umów zawieranych 

najczęściej w transporcie 

drogowym oraz wynikające  

z nich prawa i obowiązki 

(wykład i ćwiczenia) 

Reklamacje i obsługa klienta 

(wykład i ćwiczenia) 

Lublin ul. Hutnicza 30 
09:00 16:05 

9 9 



 

 

  

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Czas pracy kierowcy, 

podstawy prawne. 

Przepisy krajowe, unijne i 

inne (AETR) (wykład i 

ćwiczenia) 

   

20.07.2016 

Zarządzanie magazynem  

i inteligentne łańcuchy 

dostaw, zarządzanie 

zapasami  

(wykład i ćwiczenia) Lublin ul. Hutnicza 30 
09:00 16:05 

9 9 
Konwencje w tym o umowie 

międzynarodowego 

przewozu drogowego 

towarów CMR, ATP ,ADR, TIR, 

(wykład i ćwiczenia) 

21.07.2016 

Zarządzanie firmą 

transportową, formy spółek 

handlowych oraz o zasadach 

ich zakładania i 

funkcjonowania (wykład i 

ćwiczenia) 

Przepisy dotyczące masy i 

wymiarów pojazdów w 

państwach członkowskich 

oraz procedury dotyczące 

wyjątków, stosowane w 

przypadku niestandardowych 

ładunków; Formalności 

graniczne, rola i zakres 
dokumentów T i karnetów 

TIR oraz obowiązki  

i odpowiedzialność, jakie 

wynikają z posługiwania się 

nimi (wykład i ćwiczenia) 

Lublin ul. Hutnicza 30 
09:00 15:20 

8 9 



 

 

  

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

22.07.2016  

Obsługa tachografu 

cyfrowego, wpisy manualne i 

analiza wydruków, Ćwiczenia, 

Zasady naliczania 

wynagrodzeń kierowców 

zgodnie z Ustawą o czasie 

pracy (wykład i ćwiczenia) 

Lublin ul. Hutnicza 30 
09:00  15:20 

8  9 

25.07.2016 

Podstawy prawne 

certyfikacji – Certyfikat 

Kompetencji Zawodowych, 

Zasady egzaminu (wykład  

i ćwiczenia) 

Organizacja firmy 

transportowej (wykład  

i ćwiczenia) 

Lublin ul. Hutnicza 30 
09:00 16:05  

9 9 

 

 

 

                                                                                                              

  …………………………………………………………………………. 

                                                                               podpis osoby / osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy 


