
 
 

 
 

Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część 1.4A:  Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw – wykład 

 

Cel zajęć:  

Celem prowadzenia  zajęć  przedmiotu zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw  jest 

przedstawienie  studentom zakresu logistycznego  zarządzania w sektorze gospodarczo-

transportowym. Przedstawienia metod zarządzania procesami planowania przepływu towarowego, 

inwestycyjnego oraz składowania materiałowego. Analizowanie projektów transportowych 

i przesyłowych. Przedstawienie, że wiele dzisiejszych projektów przekracza możliwości jednego 

przedsiębiorstwa i angażuje całe sieci projektowe, logistyczne, realizujące procesy związane 

z produktem gospodarczym, itp. Wykazanie, że łańcuchy logistyczne to inaczej zarządzanie 

przepływem zasobów w łańcuchach logistycznych, opartych na sieci współpracujących gałęzi  

rozmieszczonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, sterowanych zadaniami takimi jak, 

pozyskaniem towaru przez klienta, potwierdzeniem odbioru pełnego lub rozchodu oraz wzbogacania 

towaru w trakcie realizacji dostaw, opartych na procesach biznesowych.  

Praktyczne planowanie , gospodarowanie czasem pracy kierowcy, jako niezbędny element 

planowania w transporcie kołowym. Planowanie w oparciu ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

I RADY (UE) 2020/1054,  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU (WE) nr 1071/2009, 1072/2009  

i 1073/2009.  

Po zaliczeniu tego przedmiotu studenci powinni : posiadać praktyczne umiejętności 

zarządzania łańcuchem dostaw w transporcie kołowym, planowanie i rozliczenie czasu pracy 

kierowców. Planowanie  łańcucha dostaw. Praca w oparciu o programy logistyczne. 

 

Zakres tematyczny zajęć:   

 

Obszar  I. – Łańcuch dostaw  

Temat. 1 Wprowadzenie ZTSL. 

Temat 2.  Transport lądowy.  

Temat 3. Transport morski. 

Temat 4. Transport lotniczy. 

Temat 5. Transport powiązany. 

 

Obszar II – Logistyka w łańcuchu dostaw 

Temat 6.  Łańcuch logistyczny. 

Temat 7. Zadania logistyki . 

Temat 8. Kontroling. 

Temat 9.  Logistyka w usługach.    

 

Obszar III Spedycja 

Temat 10. Rola spedytora. 

Temat 11.  Spedytor w logistycznym łańcuchu dostaw. 

Temat 12. Ryzyka 



 
 

 
 

Obszar IV – Wybrane akty prawne prawa transportowego 

Temat 13. Przepisy krajowe 

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie 

ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego 

3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 

 

Temat 14. Przepisy międzynarodowe 

1. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 

maja 1956 r. 

2. Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r. 

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i 

uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 

(Bruksela I) 

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. 

w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych. 

 

Temat 15.  Rozporządzenia parlamentu europejskiego regulujące czas pracy kierowcy. 

 

Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 15 osób/gr. 

    

Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.  

zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada  2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 

 

Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 

 

Zakres usługi:  

Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw” dla 

studentów i studentek III roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia  na 

kierunku Administracja,  

 

w formie wykładów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w jednej grupie. 

 

W tym: 
 

L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Wprowadzenie ZTSL, przedstawienie zakresu łańcucha dostaw  
z powiązanymi gałęziami w gospodarce. Omówienie projektów 
transportowych.  

3 

2. 
Zakres transportowy, lądowy- morski- lotniczy oraz stosowanie powiązań 
transportowych obejmującym zakres zastosowań rozwiązań w formie 
elektronicznej. 

3 



 
 

 
 

3. 

Proces logistyczny w łańcuchu dostaw z omówieniem problematyki czynności 
transportowych. Weryfikacja dokumentów uprawniających do prowadzenia 
działalności gospodarczej związanej z TSL obejmującym zakres zastosowań 
rozwiązań w formie elektronicznej. 

4 

4. Określenie wpływu sieci logistycznych na procesy zarządzania. 3 

4. 
Rola kontrolingu w łańcuchu dostaw – zastosowanie rozwiązań 
elektronicznych. 

3 

5. Weryfikacja ryzyka związanego z ZTSL.  4 

 

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 

prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 

egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  

i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 

dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 

Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 

zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 

dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 

Wymagania w stosunku do wykładowców: 

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 

 

Sposób rozliczenia, płatności:  

Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 

 


