
Chcesz podnieść swoje 
kompetencje i wzmocnić 

pozycję na rynku ?
Zrealizuj szkolenie e-learning

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

plus 
konsultacja 

z naszym 
ekspertem



SKORZYSTAJ Z WIEDZY NASZEGO EKSPERTA I POZNAJ 
SPOSOBY OPTYMALIZACJI TRANSPORTU!

mgr inż. Marta Waldmann

Ekspert Łukasiewicz - ILiM, specjalista z obszaru transportu w Łukasiewicz-ILiM. 
Absolwentka Politechniki Poznańskiej, na kierunkach Transport oraz Logistyka. Posiada 
bogate doświadczenie biznesowe w zakresie spedycji i transportu, w tym również 
transportu intermodalnego, które zdobywała pracując w takich firmach jak Schenker, 
Polzug Intermodal Polska, Loconi Intermodal, Cargosped. Jej zainteresowania zawodowe 
oscylują wokół zarządzania przepływem kontenerów w transporcie intermodalnym. 
Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem kompetencji zawodowych FIATA 
DIPLOMA  IN  FREIGHT FORWARDING. W Ł-ILiM wykonawca projektów konsultingowych 
dla przedsiębiorstw oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. 
Autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z tematyką transportu intermodalnego 
oraz łańcuchów dostaw.

Preferowanym kanałem konsultacji jest e-mail. 

NASZE AUTORSKIE 
SZKOLENIA TO GWARANCJA 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

PAKIET ZAWIERA
NIEOGRANICZONY 30- DNIOWY 
DOSTĘP DO MATERIAŁÓW 24H 
NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU

Przez miesiąc trwania dostępu do szkolenia ekspert będzie odpowiadał na pytania 
związane z tematyka szkolenia i bieżącą operacyjną realizacją działań w obszarze 
zarządzania magazynami.



Cele Szkolenia

Udział w szkoleniu podniesie Twoje kompetencje w zakresie zarządzania 
transportem. Wartością dodaną jest 30-dniowa konsultacja z naszym 
ekspertem.

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA PODNIESIESZ SWOJE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 > planowania i organizowania transportu w swoim przedsiębiorstwie

 > zasad ustalenia cen usług transportowych

 > zasad amortyzacji środków transportowych i rozliczeń braków paliwa

 > znajomości aktów prawnych dotyczących transportu

 > identyfikacji standardów w procesach transportowych

 > transportu kombinowanego

 > praktycznych stosowań metod szacowania kosztów w transporcie kombinowanym

 > europejskich rozwiązań prawnych w zakresie transportu intermodalnego

 > zagadnień bezpieczeństwa i ekologii w transporcie

O Szkoleniu

W szkoleniu przedstawiono rozwiązania związane z aspektami finansowymi 
pozwalające na efektywne planowanie oraz organizację transportu w firmie. 
Zawiera także akty prawne i uniwersalne formuły handlowe pomocne w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych.

SZKOLENIE E-LEARNING UDOSTĘPNIANE JEST NA OKRES 30 

DNI PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY – W TYM CZASIE MOŻESZ 

KONSULTOWAĆ SIĘ Z EKSPERTEM.



Grupa Docelowa

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 > menadżerowie, pracownicy działów transportu i spedycji, logistyki

 > osoby związane z planowaniem działań transportowych w firmie

 > wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką zarządzania transportem

Dlaczego Szkolenie e-learning?

NASZE SZKOLENIA E-LEARNING TO GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI:

 > do Twojej dyspozycji 30-dniowa konsultacja z naszym ekspertem

 > innowacyjny system nauki wzbogacony szeroką paletą narzędzi takich jak filmy 

instruktażowe i testy online

 > nieograniczony dostęp, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 

 > metodyka nauczania oparta o międzynarodowe standardy

??



Program Szkolenia

BOGATA OFERTA TEMATYCZNA OBEJMUJE SZEREG ISTOTNYCH DLA WSPÓŁCZESNEJ 

BRANŻY TSL OBSZARÓW:

 > pojęcia podstawowe, aspekty planistyczne (zadania transportowe, metoda przydziału, 

problemy sieciowe, analiza decyzyjna)

 > aspekty organizacyjne (wskaźniki efektywnościowe w transporcie, siły będące 

przyczynami narażeń transportowych, usytuowanie środka ciężkości na pojeździe, 

organizacja przewozu towarów niebezpiecznych)

 > standaryzacja w procesach transportowych (jednostki ładunkowe, opakowania, 

identyfikacja)

 > aspekty finansowe (cenniki stosowane w transporcie, układ rodzajowy kosztów 

transportowych, koszty w wybranych gałęziach transportu)

 > aspekty ekonomiczne (rozliczenia braków paliwa - MPS, amortyzacja środków 

transportowych, transport własny czy obcy)

 > akty normatywne i formuły handlowe (AETR - czas pracy kierowców, konwencja CRM, 

formuły handlowe INCOTERMS®2020, ADR – transport towarów niebezpiecznych, 

ATP – transport towarów szybko psujących się)

 > wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym

 > technologie w transporcie intermodalnym (kolejowo-samochodowym, przewóz 

kontenerów)

 > transport kombinowany w Europie i Polsce (polityka transportowa wybranych Państw 

UE, terminale w Polsce, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie)

 > Case Study (przykład rozwiązań w transporcie intermodalnym, zadania do 

samodzielnego rozwiązania)

Optymalne dostosowanie narzędzi do rodzaju omawianego 
zagadnienia powoduje, że nasze szkolenia są merytoryczne  
i wartościowe, a jednocześnie prowadzone zgodnie z aktualnymi, 
międzynarodowymi standardami.



PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA 
OTRZYMASZ CERTYFIKAT 
UKOŃCZENIA W FORMIE 
PAPIEROWEJ

Certyfikat jest dowodem 
ukończenia jednego z najlepszych 
tego typu szkoleń logistycznych/
e-learning.

Certyfikat

Z wyrazami uznania

Dyrektor Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ 
- Instytut Logistyki i Magazynowania

dr hab. Arkadiusz Kawa

dla

Jan Kowalski
ukończył kurs e-learning

Zarządzanie transportem

czas trwania szkolenia 8 godzin

Poznań, 10 marca 2020 r.

Informacje Organizacyjne

 > cena szkolenia obejmuje 30 dniowy dostęp do 21h szkolenia e-learning wraz 

materiałami video, interaktywnymi ćwiczeniami + 30 dniowa konsultacja (drogą 

mejlową) z naszym ekspertem 

 > dodatkowo po ukończeniu szkolenia otrzymasz rekomendacje potwierdzające 

ukończenie szkolenia w sieci Linkedin

!!



ZŁ

ZŁ ZŁ

Koszt Uczestnictwa

 > cena szkolenia wraz z 30-dniowym dostępem do materiałów + konsultacja  

z naszym ekspertem wynosi 660,00 zł brutto

 > zgłoś więcej niż 2 osoby, a otrzymasz 20% rabatu 

Dodatkowe informacje:

Centrum Transferu Wiedzy
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

Celina Manuszak
tel. +48 61 666 48 58
celina.manuszak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
www.e-bit.edu.pl

https://www.e-bit.edu.pl/111-zarzadzanie-transportem-plus-konsultacja-z-ekspertem.html
https://www.e-bit.edu.pl
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