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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie technik spedytor wyodrębniono jedną kwalifikację :

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

SPL.05

Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów:
1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik spedytor jest realizowane w technikum. Istnieje także możliwość kształcenia
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

26

3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Kwalifikacja SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 SPL.05.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) określa zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
występujące w środowisku pracy oraz sposoby zapobiegania im

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wymienia czynniki szkodliwe w środowisku
pracy

Przykładowe zadanie 1.
Kierowca realizujący przewóz materiałów niebezpiecznych jest narażony na działanie chemicznych czynników
szkodliwych do których należy między innymi
A.
B.
C.
D.

hałas.
toksyczność.
pole elektrostatyczne.
obciążenie emocjonalne.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.2 SPL.05.2 Podstawy spedycji
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.2. Podstawy spedycji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rynek usług
transportowych i spedycyjnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) omawia pojęcia związane z transportem, np. transport, proces
transportowy, proces przewozowy, energochłonność transportu, system
transportowy, rynek transportowy

Przykładowe zadanie 2.
Do czynności wykonawczych procesu przewozowego realizowanych przed przewozem zalicza się między innymi
A.
B.
C.
D.

dobór kierowcy do realizacji przewozu.
załadunek towaru na środek transportu.
rozładunek towaru ze środka transportu.
ubezpieczenie towaru na czas transportu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.2. Podstawy spedycji
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rynek usług transportowych 6) określa cechy usług transportowych i spedycyjnych
i spedycyjnych
Przykładowe zadanie 3.
Transport wewnętrzny obejmuje przewozy ładunków
A.
B.
C.
D.

na terenie jednego podmiotu gospodarczego.
na terenie co najmniej dwóch podmiotów gospodarczych.
między podmiotami gospodarczymi mającymi swoją siedzibę w jednym kraju.
między podmiotami gospodarczymi mającymi swoją siedzibę w różnych krajach.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.2. Podstawy spedycji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) analizuje dane statystyczne
wykorzystywane w spedycji
Przykładowe zadanie 4.
Wyszczególnienie
Ogółem
Transport lądowy i rurociągowy
w tym samochodowy
Transport lotniczy
Transport wodny
morski
śródlądowy

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) analizuje dane statystyczne dotyczące badanego rynku
Przychody z tytułu przewozu ładunków
2018

2019

w mln zł
118 426,3
116 647,9
106 290,5
590,5
1 187,9
856,2
331,7

128 731,0
126 747,5
115 195,0
731,5
1 252,0
864,6
387,4

2018
w%
100,0
98,5
89,8
0,5
1,0
0,7
0,3

2019
100,0
98,4
89,5
0,6
1,0
0,7
0,3

Z danych zawartych w tabeli wynika, że przychody z tytułu przewozu ładunków transportem samochodowym w
roku 2019 w stosunku do roku poprzedniego
A.
B.
C.
D.

wzrosły o 108,4%
wzrosły o 8 904,5 mln zł
zmniejszyły się o 89,5%
zmniejszyły się o 0,3 mln zł

Odpowiedź prawidłowa: B

28

3.1.3 SPL.05.3 Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.3. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje infrastrukturę transportu
2) rozróżnia elementy infrastruktury poszczególnych gałęzi
transportu
Przykładowe zadanie 5.

Przedstawiony na rysunku wiadukt jest elementem infrastruktury
A.
B.
C.
D.

liniowej transportu drogowego.
liniowej transportu kolejowego.
punktowej transportu drogowego.
punktowej transportu kolejowego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.4 SPL.05.4 Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje organizację procesów
3) omawia przepisy prawa dotyczące organizowania
transportowych zgodnie z przepisami prawa krajowego procesów przewozu żywych zwierząt oraz szybko
psujących się produktów żywnościowych
i międzynarodowego
Przykładowe zadanie 6.
Fragment Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas
transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz
rozporządzenie (WE) nr 1255/97
ZAŁĄCZNIK I
PRZEPISY TECHNICZNE
(...)
ROZDZIAŁ VII
WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ŁADOWNEJ
Wielkość powierzchni ładownej dla zwierząt musi osiągnąć co najmniej następujące parametry:
A. DOMOWE ZWIERZĘTA NIEPARZYSTOKOPYTNE
Transport kolejowy
Konie dorosłe
Młode konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej do 48 godzin)
Młode konie (6-24 miesięcy) (do podróży trwającej ponad 48 godzin)
Źrebięta (0-6 miesięcy)
Kucyki (poniżej 144 cm)

1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) (*)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
1 m2 (0,6 x 1,8 m)
1,4 m2 (1 x 1,4 m)

(*) Standardowa szerokość wagonu do wykorzystania wynosi: 2,6 do 2,7 m
(...)
Ile maksymalnie sztuk dorosłych koni, zgodnie z przedstawionym fragmentem rozporządzenia, można przewozić
w wagonie o wymiarach wewnętrznych 14 200 x 2 700 x 2 900 mm (dł. x szer. x wys.)?
A.
B.
C.
D.

11 sztuk
15 sztuk
20 sztuk
26 sztuk

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje organizację pracy w transporcie 1) omawia przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie
zgodnie z przepisami przepisy prawa
oraz przepisy prawa w sprawie czasu pracy kierowców
Przykładowe zadanie 7.
Fragment Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85
Artykuł 6
1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Jednakże dzienny czas prowadzenia
pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin (…)
3. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.
Kierowca w pierwszym tygodniu prowadził pojazd przez 48 godzin, a w drugim tygodniu przez 36 godzin. Zgodnie
z przedstawionym fragmentem rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w trzecim tygodniu czas prowadzenia pojazdu
przez kierowcę nie może przekroczyć
A. 6 godzin.
B. 47 godzin.
C. 54 godzin.
D. 56 godzin.
Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) ocenia jakość i efektywność procesów transportowych 4) oblicza wskaźniki procesów transportowych
Przykładowe zadanie 8.
W ilu procentach została wykorzystana powierzchnia ładowni samolotu o wymiarach
12,0 x 10,0 x 3,0 m (dł. x szer. x wys.), jeżeli w jednej warstwie umieszczono w niej 10 skrzyń o wymiarach
1,6 x 1,2 x 1,8 m (dł. x szer. x wys.) oraz 5 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) o wymiarach
1,2 x 0,8 x 1,4 m (dł. x szer. x wys.)?
A.
B.
C.
D.

12%
20%
80%
88%

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje procedury celne zgodnie z
3) wymienia przepisy prawa dotyczące procedur
przepisami prawa
celnych
Przykładowe zadanie 9.
Do obowiązujących przepisów, regulujących prawo celne na obszarze całej UE, należy między innymi
A.
B.
C.
D.

Prawo celne.
Kodeks cywilny.
Unijny Kodeks Celny.
Wspólnotowy Kodeks Celny.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.5 Organizowanie procesu załadunku i rozładunku
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje miejsca składowania i magazynowania
4) określa operacje i procesy
ładunków
magazynowe
Przykładowe zadanie 10.

Na filmie przedstawiono proces
A. pobrania paletowej jednostki ładunkowej wózkiem unoszącym z gniazda regałowego.
B. pobrania paletowej jednostki ładunkowej wózkiem podnośnikowym z gniazda regałowego.
C. umieszczenia paletowej jednostki ładunkowej wózkiem unoszącym w gnieździe regałowym.
D. umieszczenia paletowej jednostki ładunkowej wózkiem podnośnikowym w gnieździe regałowym.
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje ładunki do przewozu
2) oblicza parametry jednostki ładunkowej
Przykładowe zadanie 11.
W jednym kontenerze umieszczono 30 butli z gazem propan-butan. Parametry kontenera i butli przedstawiono w
tabeli. Jaka jest masa brutto utworzonej kontenerowej jednostki ładunkowej?
Wyszczególnienie
kontener
butla
A.
B.
C.
D.

Wymiary
[m]
2,2 x 1,6 x 0,7 (dł. x szer. x wys.)
0,3 x 0,6 (średnica x wys.)

Masa
[kg]
własna kontenera: 110
własna butli: 12
gazu w butli: 11

242 kg
580 kg
690 kg
800 kg

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje ładunki do przewozu
4) omawia zasady formowania ładunków w kontenerach
Przykładowe zadanie 12.
Ile maksymalnie skrzyń o wymiarach zewnętrznych 750 x 750 x 1 500 mm (dł. x szer. x wys.) i masie brutto 830
kg/szt. można załadować do kontenera o wymiarach wewnętrznych
11 998 x 2 330 x 2 197 mm (dł. x szer.
x wys.), którego parametry przedstawia rysunek fragmentu kontenera?
A.
B.
C.
D.

34 skrzynie.
35 skrzyń.
42 skrzynie.
45 skrzyń.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) dobiera sposoby oznaczania ładunku, jednostki
2) omawia zasady znakowania towarów, opakowań i
ładunkowej i środka transportu
jednostek ładunkowych
Przykładowe zadanie 13.
Przedstawione na rysunku opakowanie spełnia wymogi ADR dla materiałów niebezpiecznych. Które oznaczenie,
z kodu certyfikacyjnego umieszczonego na przedstawionym opakowaniu, informuje dla których grup pakowania
jest przeznaczone dane opakowanie?
A.
B.
C.
D.

R
Y
IND
13H3

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) dobiera sposoby oznaczania ładunku, jednostki
6) odczytuje informacje zamieszczone na środkach
ładunkowej i środka transportu
transportu
Przykładowe zadanie 14.
Przedstawiona na rysunku nalepka ostrzegawcza ADR informuje, że w cysternie jest przewożony materiał
A.
B.
C.
D.

stały zapalny.
ciekły zapalny.
stały wybuchowy.
ciekły wybuchowy.

Odpowiedź prawidłowa: B
34

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) przygotowuje i zabezpiecza ładunek
2) rozróżnia rodzaje środków służących
w transporcie
do zabezpieczania ładunków
Przykładowe zadanie 15.
Na przedstawionym rysunku ładunek został zabezpieczony w pojeździe na czas transportu metodą
A.
B.
C.
D.

ryglowania.
klinowania.
mocowania blokowego.
mocowania z użyciem odciągów.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) przygotowuje i zabezpiecza ładunek w transporcie
6) stosuje przepisy prawa dotyczące zabezpieczania
ładunków
Przykładowe zadanie 16.
Fragment Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie sposobu przewozu ładunku
Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 stycznia 2018 r. (poz. 361)
WARUNKI STOSOWANIA METOD MOCOWANIA ŁADUNKU ORAZ DODATKOWE SPOSOBY
ZABEZPIECZENIA OKREŚLONYCH RODZAJÓW ŁADUNKU
(...)
2.2.5. Blokowanie miejscowe przy użyciu klinów
2.2.5.1. Kliny stosuje się w celu uniemożliwienia przemieszczania się obiektów cylindrycznych po podłodze
przestrzeni ładunkowej.
2.2.5.2. Do unieruchomienia ładunku podczas przewozu stosuje się kliny blokowe albo łożysko klinowe.
2.2.5.2.1. Kliny blokowe powinny stykać się z obiektem cylindrycznym płaszczyzną pochyloną pod kątem
i powinny być przymocowane do podłogi przestrzeni ładunkowej. Wysokość klinów powinna wynosić:
– co najmniej jedną trzecią promienia tocznego, jeżeli nie stosuje się mocowania odciągiem przepasującym
od góry, lub
– maksymalnie 200 mm w przypadku, gdy toczenie po klinach w drugą stronę jest niemożliwe.

Rys. 2. Klin blokowy
Zgodnie z przedstawionym fragmentem rozporządzenia minimalna wysokość klina użytego do blokowania
miejscowego ładunku cylindrycznego o promieniu tocznym 120 cm, jeżeli nie stosuje się mocowania odciągiem
przepasującym od góry, wynosi
A.
B.
C.
D.

36 cm
40 cm
200 mm
300 mm

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) opracowuje harmonogram czynności
2) oblicza czas trwania czynności manipulacyjnych podczas
manipulacyjnych
załadunku i rozładunku
Przykładowe zadanie 17.
Ładunek składający się ze 132 paletowych jednostek ładunkowych (pjł) należy umieścić w dwóch naczepach.
Załadunek wszystkich pjł do obu naczep przy użyciu jednej rampy i jednego wózka widłowego trwałby 4,4 godziny.
Ile czasu zajmie załadunek wszystkich pjł do obu naczep, jeżeli załadunek będzie odbywał się jednocześnie przy
dwóch rampach z zastosowaniem dwóch wózków widłowych, a w każdej naczepie zostanie umieszczona taka
sama liczba pjł?
A.
B.
C.
D.

1 godzinę i 6 minut
1 godzinę i 10 minut
2 godziny i 12 minut
2 godziny i 20 minut

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji
1) opisuje międzynarodowe standardy identyfikacji
ładunków i wymiany danych
ładunków
Przykładowe zadanie 18.

W filmie przedstawiono proces automatycznej identyfikacji towarów oparty na technologii
A.
B.
C.
D.

radiowej.
optycznej.
dotykowej.
magnetycznej.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.6 Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) sporządza korespondencję
4) stosuje zasady wypełniania dokumentów wykorzystywanych w
handlową
korespondencji z kontrahentami
Przykładowe zadanie 19.
Jedną z zasad redagowania korespondencji handlowej jest kompletność. Zasada ta oznacza, że należy
A.
B.
C.
D.

zredagować pismo w uprzejmym tonie.
zastosować odpowiedni układ graficzny pisma i jego treści.
zawrzeć w piśmie wszystkie informacje niezbędne do załatwienia sprawy.
unikać w piśmie zwrotów obcojęzycznych w stosunku do polskich kontrahentów.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje zasady negocjacji w kontaktach z kontrahentem 1) rozróżnia style i techniki negocjacji
Przykładowe zadanie 20.
Którą technikę negocjacji zastosował kontrahent mówiąc: „Jeżeli teraz zdecyduje się Pan podpisać umowę, to
otrzyma Pan 15% rabatu. Później nie będzie już możliwości skorzystania ze zniżki. To ostatni dzień tej promocji.”?
A.
B.
C.
D.

Zdechła ryba.
Połowa drogi.
Teraz albo nigdy.
Co się odwlecze to nie uciecze.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.7 Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) oblicza koszty usług transportowych i spedycyjnych
4) analizuje cenniki i taryfy za usługi transportowe
i spedycyjne
Przykładowe zadanie 21.
Taryfa DCT Gdańsk
za kontener
20’

Nazwa usługi

za kontener
40’

Kontenery pełne
Wyładunek/załadunek w relacji wnętrze statku – burta lub odwrotnie
75,00 €
87,00 €
Przeładunek w relacji burta – plac lub odwrotnie
37,00 €
41,00 €
Przeładunek w relacji plac – środek transportu lądowego lub odwrotnie
37,00 €
41,00 €
Kontenery puste
Wyładunek/załadunek w relacji wnętrze statku – burta lub odwrotnie
70,00 €
77,00 €
Przeładunek w relacji burta – plac lub odwrotnie
33,00 €
38,00 €
Przeładunek w relacji plac – środek transportu lądowego lub odwrotnie
33,00 €
38,00 €
Składowanie kontenerów pełnych
Pierwsze 5 dni od dnia złożenia kontenera na terminalu wliczone w stawkę przeładunkową, następnie (stawka za
dzień kalendarzowy za kontener):
dzień 06 – dzień 14
4,40 €
8,80 €
dzień 15 – dzień 30
5,80 €
11,60 €
dzień 31 – kolejne dni
11,50 €
23,00 €
Ile wynosi, zgodnie z przedstawioną Taryfą DCT Gdańsk, łączny koszt wyładunku ze statku
4 pełnych kontenerów 20’, ich przeładunek na plac składowy oraz składowanie przez 7 dni?
A.
B.
C.
D.

120,80 €
447,20 €
483,20 €
571,20 €

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) sporządza dokumenty transportowe, spedycyjne i
2) sporządza dokumenty transportowe, np. zlecenie
rozliczeniowe
transportowe, umowa spedycji
Przykładowe zadanie 22.
Przedsiębiorstwo spedycyjne POLSPED otrzymało zlecenie zorganizowania przewozu ładunku od
przedsiębiorstwa produkcyjnego IMPELO do hurtowni ECO. W celu realizacji otrzymanego zlecenia
przedsiębiorstwo POLSPED podpisało umowę przewozu z przedsiębiorstwem LOGTRANS, w której jako strony
kontraktu wskazano:
A. zleceniodawca - POLSPED, zleceniobiorca - ECO.
B. zleceniodawca - IMPELO, zleceniobiorca - LOGTRANS.
C. zleceniodawca - POLSPED, zleceniobiorca - LOGTRANS.
D. zleceniodawca - LOGTRANS, zleceniobiorca - POLSPED.
Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.8 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych)
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych
w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych c)
procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23.
W międzynarodowym samochodowym liście przewozowym CMR w okienku oznaczonym Consignee należy
umieścić dane
A.
B.
C.
D.

celnika.
odbiorcy.
dostawcy.
przewoźnika.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych)
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych
w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych c)
procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Który dokument stwierdza przyjęcie i załadowanie towaru na pokład statku?
A.
B.
C.
D.

Packing List.
Bill of Lading.
Routing Order.
Mate’s Receipt.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.9 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
3) wskazuje przykłady zachowań etycznych
zawodowej
w zawodzie
Przykładowe zadanie 25.
Przykładem zachowania etycznego w miejscu pracy jest
A.
B.
C.
D.

zastraszanie pracowników.
nieterminowe płacenie wynagrodzeń.
szacunek przełożonego do podwładnych.
dyskryminacja pracowników z krótkim stażem pracy.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.10 Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.10. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań
1) kontroluje efekty pracy zespołu
Przykładowe zadanie 26.
Który zespół pracowniczy uzyskał najwyższą efektywność realizacji zleceń spedycyjnych?
Zespół
pracowniczy

Liczba otrzymanych zleceń
spedycyjnych
[szt.]

A.

48

Liczba prawidłowo
zrealizowanych zleceń
spedycyjnych
[szt.]
40

B.

36

35

C.

52

48

D.

28

26

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji SPL.05 jest przeprowadzana według modelu d i trwa 120 minut.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Przedsiębiorstwo Spedycyjne CKTRANS planuje nawiązać długoterminową współpracę z przewoźnikiem
drogowym, który na jego zlecenia będzie realizował przewozy krajowe i międzynarodowe.
Dokonaj oceny trzech ofert otrzymanych od przewoźników oraz wybierz przewoźnika, z którym Przedsiębiorstwo
Spedycyjne CKTRANS podpisze umowę uwzględniając Informacje dotyczące przetargu na przewoźnika
drogowego.
Wypełnij umowę przewozu zawartą 01.06.20xx r. pomiędzy wybranym przewoźnikiem a spedytorem na realizację
usług wynikających z opisu przedmiotu przetargu. Umowa została zawarta w siedzibie spedytora.
W związku z otrzymanym przez Przedsiębiorstwo Spedycyjne CKTRANS Zleceniem spedycyjnym nr 55/06/20xx
sporządź plan formowania paletowej i kontenerowej jednostki ładunkowej z płynem dezynfekującym na podstawie
Informacji dotyczących formowania ładunku.
Opracuj kosztorys usługi spedycyjnej dotyczący realizacji otrzymanego zlecenia uwzględniając przewóz jednostki
kontenerowej na trasie Opoczno – Łódź – Brienne-le-Château oraz usługi operacyjne realizowane na terminalu.
Przewóz drogowy będzie realizowany przez wybranego w przetargu przewoźnika. Odległość od Przedsiębiorstwa
PV-SEPT do terminala SPCONT INTERMODAL wynosi 96 km.
Wypełnij 18.06.20xx r. fakturę nr 74/06/20xx za zrealizowaną usługę spedycyjną.
Wypełnij w imieniu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego CKTRANS zgłoszenie reklamacji dotyczące 7 godzinnego
opóźnienia realizacji usługi przewozu kontenera 40’ z płynami dezynfekującymi transportem kolejowym.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w zadaniu.
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Informacje dotyczące przetargu na przewoźnika drogowego
Opis przedmiotu przetargu
WARUNKI OGÓLNE
1. Przedmiotem przetargu jest przewóz ładunków środkami transportu samochodowego.
2. W chwili rozpoczęcia umowy Wykonawca zobowiązany będzie realizować przewozy krajowe i międzynarodowe
ładunków.
3. W ramach realizacji przedmiotu przetargu Wykonawca zapewni transport:
x ładunków niewymagających specjalnych warunków,
x artykułów szybko psujących się,
x materiałów niebezpiecznych.
4. Wykonawca będzie świadczył usługi transportowe z uwzględnieniem czynności manipulacyjnych.
5. Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie raz w miesiącu, po dostarczeniu faktury za miesięczną realizację
usług. Należności będą regulowane przelewem w ciągu 14 dni, od dnia dostarczenia faktury.
6. Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat.
Kryteria oceny ofert
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Kryterium
Cena oferty netto, tj. jednostkowa cena netto za przewóz ładunku na odległość 1 kilometra (C)
Czas do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu zgłoszenia jej Wykonawcy (T)
2. Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za kryterium ceny oferty netto będzie obliczana zgodnie
z przedstawionym wzorem:
۾۱ ൌ 

ܗܘܛܗܜܜ܍ܖ܉ܟܗܜܚ܍ܗ܉ܖ܍܋܉ܖܔ܉ܕܑܖܑܕäܜܚ܍ܗܐ܋ܑܓܜܛܡܢܛܟ܌×ܚ
ૢ כ
ܡܜܚ܍ܗܒ܍ܖ܉܌܉܊ܗܜܜ܍ܖ܉ܖ܍܋

PC - liczba punktów przyznawanych badanemu wykonawcy za cenę oferty netto (wynik należy zaokrąglić do
jednego miejsca po przecinku)
3. Liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę za kryterium czasu do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu
zgłoszenia jej Wykonawcy będzie przyznawana zgodnie z poniższym zestawieniem:
Czasu od momentu zgłoszenia usługi do realizacji przesz
Zamawiającego do momentu podjęcia jej realizacji przez
Wykonawcę
W ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 13 do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 25 do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia
Powyżej 48 godzin od otrzymania zgłoszenia

Liczba punktów przyznawanych wykonawcy za czas
od momentu zgłoszenia usługi do realizacji przesz
Zamawiającego do momentu podjęcia jej realizacji
przez Wykonawcę (PT)
10
7
3
0

4. Suma uzyskanych punktów przez wykonawcę (P) jest obliczana na podstawie wzoru:
P = PC + PT
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Oferta I
FORMULARZ OFERTOWY
Przedsiębiorstwo Transportowe TOP-CAR
ul. Lipowa 16, 26-333 Paradyż
NIP: 700-870-30-45, nr konta: 40 1616 3030 5054 0050 3064 7064
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię i nazwisko): Oliwia Palma
tel.: 693-545-545 e-mail: oliwia.palma@poczta.pl

Dane wykonawcy:

KRYTERIUM 1.
5,40 zł/km

Cena oferty netto, tj. jednostkowa cena netto za przewóz ładunku na odległość 1 kilometra (C):

KRYTERIUM 2.

Czas do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu zgłoszenia jej Wykonawcy (T)

Oferuję rozpoczęcie wykonania usługi, od momentu otrzymania zgłoszenia, w ciągu:
Czasu od momentu zgłoszenia usługi do realizacji przesz Zamawiającego do
momentu podjęcia jej realizacji przez Wykonawcę
W ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 13 do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 25 do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia
Powyżej 48 godzin od otrzymania zgłoszenia
Paradyż, dn. 10.05.20xx r.

Właściwe należy
zaznaczyć X
X

Oliwia Palma
Podpis Wykonawcy

Oferta II
FORMULARZ OFERTOWY
Przedsiębiorstwo Transportowe FIT-CAR
ul. Klasztorna 54, 97-330 Sulejów
NIP: 650-650-55-44, nr konta: 62 2020 4022 5070 0060 4545 3535
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię i nazwisko): Tomasz Fit
tel.: 704-504-404 e-mail: tomasz.fit@poczta.pl
Dane wykonawcy:

KRYTERIUM 1.
4,80 zł/km

Cena oferty netto, tj. jednostkowa cena netto za przewóz ładunku na odległość 1 kilometra (C):

KRYTERIUM 2.

Czas do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu zgłoszenia jej Wykonawcy (T)

Oferuję rozpoczęcie wykonania usługi, od momentu otrzymania zgłoszenia, w ciągu:
Czasu od momentu zgłoszenia usługi do realizacji przesz Zamawiającego do
momentu podjęcia jej realizacji przez Wykonawcę
W ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 13 do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 25 do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia
Powyżej 48 godzin od otrzymania zgłoszenia

Właściwe
należy
zaznaczyć X
X

Sulejów, dn. 10.05.20xx r.

Tomasz Fit
Podpis Wykonawcy
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Oferta III
FORMULARZ OFERTOWY
Przedsiębiorstwo Transportowe CEL-CAR
ul. Polna 14, 26-330 Żarnów
NIP: 321-987-40-30, nr konta: 44 2424 2088 3020 0087 4087 9087
Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię i nazwisko): Cezary Lina
tel.: 505-303-303 e-mail: cezary.lina@poczta.pl

Dane wykonawcy:

KRYTERIUM 1.
5,00 zł/km

Cena oferty netto, tj. jednostkowa cena netto za przewóz ładunku na odległość 1 kilometra (C):

KRYTERIUM 2.

Czas do rozpoczęcia realizacji usługi od momentu zgłoszenia jej Wykonawcy (T)

Oferuję rozpoczęcie wykonania usługi, od momentu otrzymania zgłoszenia, w ciągu:
Czasu od momentu zgłoszenia usługi do realizacji przesz Zamawiającego do
momentu podjęcia jej realizacji przez Wykonawcę
W ciągu 12 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 13 do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia
Od 25 do 48 godzin od otrzymania zgłoszenia
Powyżej 48 godzin od otrzymania zgłoszenia
Żarnów, dn. 09.05.20xx r.

Właściwe
należy
zaznaczyć X
X

Cezary Lina
Podpis Wykonawcy
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ZLECENIE SPEDYCYJNE NR 55/06/20xx

PV
SEPT

Zleceniodawca/Płatnik:
Przedsiębiorstwo PV-SEPT
ul. Przemysłowa 14, 26-300 Opoczno
NIP: 520-740-50-20
osoba reprezentująca: Jan Mewa
e-mail: pv-sept@poczta.pl
tel.: 655 755 855

Zleceniobiorca:
Przedsiębiorstwo Spedycyjne CKTRANS
ul. Spalska 14, 97-215 Inowłódz
NIP: 800-305-22-77
osoba reprezentująca: Czesław Kaczka
e-mail: cktrans@poczta.pl
tel.: 988 707 505

Nr konta: 53 2490 4040 1100 7766 5544 3322

Nr konta: 51 1616 7788 6640 3030 4040 7740

Rodzaj spedycji:

Cena usługi spedycyjnej:
Forma i termin płatności:
Cena netto usługi spedycyjnej obejmuje łączne koszty netto
drogowo-kolejowa
przewozu kontenera transportem drogowym i kolejowym
przelew, 10 dni od daty
powiększone o 20% prowizję spedytorską liczoną od łącznych
wystawienia faktury
kosztów netto przewozu. Usługa jest objęta 23% VAT
Miejsce załadunku kontenera:
Miejsce przeładunku kontenera
Miejsce rozładunku kontenera
Przedsiębiorstwo PV-SEPT
z naczepy na wagon kolejowy:
(stacja kolejowa):
ul. Przemysłowa 14
Terminal SPCONT INTERMODAL
Brienne-le-Château
26-300 Opoczno
ul. Tomaszowska 60, 93-235 Łódź
Francja
Polska
Polska
Informacje dotyczące ładunku:
 przedmiotem ładunku jest płyn dezynfekujący - materiał niebezpieczny, wysoce łatwopalny,
 płyn dezynfekujący jest pakowany w kanistry o pojemności 5 l, które są formowane w pjł,
 każda warstwa kanistrów na palecie jest przykryta przekładką tekturową,
 maksymalna wysokość pjł wynosi 1 750 mm,
 pjł są załadowane do jednego kontenera 40',
 pjł nie można piętrzyć,
 liczba pjł do transportu – maksymalna liczba możliwa do umieszczenia w kontenerze 40’
Nazwa przewozowa:
Etanol, roztwór
Klasa zagrożenia w transporcie:
3
Grupa opakowaniowa:
II
Numer UN:
UN 1170

Elementy oznakowania opakowania jednostkowego:

Przedsiębiorstwo zamawiające ładunek:
Gedimat Collet
6 Avenue de Verdun,
10500 Brienne-le-Château, Francja
Miejsce i data
wystawienia zlecenia:

Rodzaj przewozu drogowego:
jednorazowy, całopojazdowy,
jednym pojazdem

Pieczątka firmy i podpis osoby
reprezentującej zleceniodawcę:

Opoczno
07.06.20xx r.
PV
SEPT

Przedsiębiorstwo PV-SEPT
ul. Przemysłowa 14
26-300 Opoczno
Jan Mewa
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Data podstawienia pojazdu pod
załadunek:
15.06.20xx r.
Pieczątka firmy i podpis osoby
reprezentującej zleceniobiorcę:
Przedsiębiorstwo Spedycyjne
CKTRANS
ul. Spalska 14
97-215 Inowłódz
Czesław Kaczka

Informacje dotyczące formowania ładunku
Charakterystyka opakowania jednostkowego - kanistra
Wymiary zewnętrzne [mm]
długość

szerokość

wysokość

Pojemność
[l]

190

125

300

5

Masa brutto
[kg]
4,2

Charakterystyka przekładki tekturowej użytej do formowania pjł
Wymiary [mm]
długość

szerokość

wysokość

Masa własna
[kg]

1 140

760

20

0,2

Charakterystyka palety
Wymiary [mm]
długość

szerokość

wysokość

Ładowność
[kg]

1 140

760

140

1 300

Masa
własna
[kg]

17

Rysunek poglądowy formowania pjł z płynem dezynfekującym

Charakterystyka kontenera 40’
Masa
Pojemność Ładowność
własna
[m3]
[kg]
zewnętrzne wewnętrzne
[kg]

Wymiary [mm]

długość

12 192

12 032

szerokość

2 438

2 352

wysokość

2 591

2 395
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3 980

67,78

28 470

Informacje dotyczące SPCONT INTERMODAL
SPCONT INTERMODAL
ul. Tomaszowska 60, 93-235 Łódź
NIP: 840-303-55-11, nr konta: 64 2244 0202 6464 1515 1616 1717
osoba reprezentująca: Jerzy Korek, tel.: 500-250-350, e-mail: jerzy.korek@poczta.pl
Cennik netto usług SPCONT INTERMODAL
Trasa przewozu

20'
2 664,00
3 063,00
2 042,00
1 443,00

Łódź - Antwerp
Łódź - Brienne-le-Château
Łódź - Duisburg
Łódź - Hamburg

Typ kontenera
30'
3 552,00
3 996,00
2 664,00
1 998,00

40'
4 440,00
4 920,00
3 285,00
2 553,00

Cena usługi transportowej w przypadku realizacji przewozu materiałów niebezpiecznych jest powiększona o 30%.
Cennik netto usług operacyjnych na terminalu
Nazwa usługi, operacji
Przeładunek kontenera
Przygotowanie, drukowanie dokumentów, oklejanie kontenera

Kontener
pusty
pełny
68,00
94,00
130,00

Sposób rozliczania reklamacji
Czynność
powyżej 2 godz. do
5 godz.
Nieterminowa
powyżej 5 godz. do
dostawa
12 godz.
powyżej 12 godz.
Uszkodzenie towaru przy czynnościach
manipulacyjnych
Kradzież towaru

Sposób rozliczenia reklamacji
Zwrot 5% wynagrodzenia od ceny usługi transportu
Zwrot 10% wynagrodzenia od ceny usługi transportu
Zwrot 20% wynagrodzenia od ceny usługi transportu
Pokrycie kosztów uszkodzonego towaru
Zwrot wszystkich kosztów (towaru i usługi)

Usługi są objęte 23% VAT
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przewoźnika drogowego,
 umowa przewozu,
 plan formowania jednostek ładunkowych z płynem dezynfekującym,
 kosztorys usługi spedycyjnej,
 faktura za usługę spedycyjną,
 zgłoszenie reklamacji.
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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przewoźnika drogowego
Informacja
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inowłódz, dnia 10.05.20xx r.

Dotyczy: przetargu na przewoźnika drogowego
Przedsiębiorstwo Spedycyjne CKTRANS informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu na przewoźnika
transportu drogowego jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(Pełna nazwa i adres wybranego Wykonawcy)
Oferta wymieniona powyżej uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, co potwierdza poniższa
tabela:

Lp.

1.

2.

3.

Pełna nazwa i adres
Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów za:
czasu od momentu zgłoszenia usługi
cenę oferty
do realizacji przesz Zamawiającego
netto (PC)
do momentu podjęcia jej realizacji
przez Wykonawcę (PT)

Oferta I - Wykonawca
Przedsiębiorstwo
Transportowe
TOP-CAR
ul. Lipowa 16
26-333 Paradyż
Oferta II - Wykonawca
Przedsiębiorstwo
Transportowe
FIT-CAR
ul. Klasztorna 54
97-330 Sulejów
Oferta III - Wykonawca
Przedsiębiorstwo
Transportowe
CEL-CAR
ul. Polna 14
26-330 Żarnów
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Suma wszystkich
uzyskanych
punktów przez
Wykonawcę (P)

Umowa przewozu

Zawarta ………………………………... w ………………………………………………………......…….………pomiędzy
(data)

(miejscowość)

………………………………………………….…………………………………………………...........................................
(nazwa przedsiębiorcy)

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..………………………………
(dokładny adres)

NIP………………………………………………………………… zwanym dalej Przewoźnikiem,
a ………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedsiębiorcy)

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………………………………..
(dokładny adres)

NIP ……………………………………………………………… zwanym dalej Spedytorem.
§1
Umowa zostaje zawarta na okres ................................ lat i wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
§2
Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności przedsiębiorstwa do realizacji krajowych
i międzynarodowych przewozów ładunków środkami transportu ..............................................................................
(gałąź transportu)

§3
W ramach realizacji przedmiotu umowy Przewoźnik zapewni transport:
x

......................................................................................................................................................................

x

......................................................................................................................................................................

x

......................................................................................................................................................................

§4
Przewoźnik zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji usługi przewozu nie później niż .................................
godziny, od otrzymania zgłoszenia od Spedytora.
§5
W przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 2 i 3 Przewoźnik będzie
zobowiązany do zapłaty na rzecz Spedytora kary umownej w wysokości 40% wartości otrzymanego zlecenia
przewozu.
§6
1. Za usługi, o których mowa w § 2 i 3 Przewoźnik otrzyma wynagrodzenie wynikające
z iloczynu stawki netto w wysokości …………… zł (słownie: ……………………………………………..………)
oraz przejechanych kilometrów. Usługi są objęte 23% VAT.
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2. Wymienione w pkt. 1 wynagrodzenie Spedytor zapłaci raz w miesiącu, po dostarczeniu faktury za miesięczną
realizację usług. Należności będą regulowane przelewem w terminie ………..… dni, od daty wystawienia
faktury, na rachunek bankowy Przewoźnika: .......................................................................................................
§7
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustaw – Prawo przewozowe i Kodeks cywilny.
§8
Dla ważności zmian niniejszej umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Cezary Lina

Czesław Kaczka

Przewoźnik (imię i nazwisko)

Spedytor (imię i nazwisko)
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Plan formowania jednostek ładunkowych z płynem dezynfekującym
Lp.

Wyszczególnienie

Uzyskane wyniki

Paletowa jednostka ładunkowa (pjł)
1.

Maksymalna liczba kanistrów w jednej warstwie na palecie
[szt.]

2.

Maksymalna liczba warstw z kanistrami na palecie

3.

Maksymalna liczba kanistrów na palecie [szt.]

4.

Masa brutto ładunku na jednej palecie - masa brutto kanistrów
wraz z przekładkami [kg]

5.

Współczynnik wykorzystania ładowności palety
(wynik obliczeń należy zaokrąglić i zapisać z dokładnością do
trzech miejsc po przecinku)

6.

Masa brutto jednej utworzonej pjł [kg]
Kontenerowa jednostka ładunkowa

7.

Maksymalna liczba pjł w kontenerze 40’ [szt.]

8.

Maksymalna liczba kanistrów, sformowanych na paletach,
możliwa do przewozu w jednym kontenerze 40’ [szt.]

9.

Masa brutto ładunku do przewozu w jednym kontenerze [kg]

10.

Współczynnik wykorzystania ładowności kontenera 40’
(wynik obliczeń należy zaokrąglić i zapisać z dokładnością do
trzech miejsc po przecinku)

11.

Masa brutto kontenera [kg]
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Kosztorys usługi spedycyjnej
Lp.

Wyszczególnienie

Uzyskane wyniki

1.

Koszt netto przewozu kontenera transportem drogowym na
trasie Opoczno - Łódź [zł]

2.

Koszt netto przeładunku kontenera na terminalu z naczepy na
wagon [zł]

3.

Koszt netto przygotowania, drukowania dokumentów, oklejenia
kontenera [zł]

4.

Koszt netto przewozu kontenera transportem kolejowym na
trasie Łódź - Brienne-le-Château [zł]

5.

Koszt całkowity netto wykonania usług przez przewoźnika
kolejowego [zł]

6.

Łączny koszt netto przewozu kontenera transportem drogowym
i wykonania usług przez przewoźnika kolejowego [zł]

7.

Prowizja spedytorska netto [zł]

8.

Koszt netto usługi spedycyjnej [zł]

9.

Koszt brutto usługi spedycyjnej [zł]
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SPRZEDAWCA

Firma: ……………………………………………………………..

NABYWCA

Faktura za usługę spedycyjną

Firma: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

Miejscowość: …………………………………………………….
Nr .........................

NIP: ……………………………………………………………….

Data wystawienia faktury: …………………………………..….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
NIP: ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Cena
Wartość usługi
Wartość usługi wraz
Podstawa
jednostkowa
Stawka
bez podatku
Kwota podatku
z podatkiem
prawna
bez podatku
VAT
Nazwa usługi
Ilość
J. m.
netto
brutto
zwolnienia
netto
od podatku
zł
gr
zł
gr
%
zł
gr
zł
gr

Sposób zapłaty: …………………………………Termin zapłaty: ………………
Numer konta: ………………………………………………………………………
Do zapłaty: ………………........….. zł …….…. gr
Słownie: ………………………………………………………………….................
Adnotacje

Zestawienie
sprzedaży wg
stawek podatku:

Lp.

Adres: …………………………………………………………….

FAKTURA

RAZEM:
Podpis wystawcy faktury:
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23
8
5
0
zw.
X

Zgłoszenie reklamacji
.......................................................................

........................................, .............20xx r.
miejscowość,
data

.......................................................................
........................................................................
(nazwa i adres składającego reklamację)
Do

.................................................................
.................................................................
.................................................................
(nazwa i adres siedziby przedsiębiorstwa)
Reklamacja
W związku z .................................................................................................................... wykonaną usługą dostawy
(przyczyna reklamacji)

....................................................................................................................................................................................
(rodzaj ładunku)

z .................................................................... do ..................................................................... na podstawie ustawy
(miejscowość, kraj)

(miejscowość, kraj)

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Państwa cennika czynności reklamacji, żądam
....................................................................................................................................................................................
(rodzaj żądania - sposób rozliczenia reklamacji)

czyli kwotę .......................... zł (................................................................................................................................).
(kwota)

(kwota słownie)

W związku z powyższym różnicę pomiędzy kwotą uiszczoną za usługę bez wady, a kwotą obniżoną ze względu
na wadę wykonanego przewozu, proszę zwrócić na konto
nr ................................................................................................................................................................................
(nr konta składającego reklamację)

Z poważaniem

Czesław Kaczka
(Imię i nazwisko)
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje ładunki do przewozu
2) oblicza parametry jednostki ładunkowej
4) omawia zasady formowania ładunków w kontenerach
5) ocenia poprawność sformowania jednostki ładunkowej
5) dobiera sposoby oznaczania ładunku, jednostki 1) rozróżnia znaki informacyjne, manipulacyjne i dotyczące
ładunkowej i środka transportu
niebezpieczeństwa
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) sporządza korespondencję handlową
2) analizuje oferty kontrahentów
4) stosuje zasady wypełniania dokumentów wykorzystywanych w
korespondencji z kontrahentami
5) sporządza dokumenty stosowane w korespondencji
z kontrahentami, np. zapytanie ofertowe, oferta, reklamacja
6) analizuje informacje zawarte w korespondencji handlowej
2) stosuje zasady negocjacji w kontaktach z 5) określa czynniki wpływające na wybór kontrahentów
kontrahentami
7) przeprowadza proces reklamacji
6) określa zakres odpowiedzialności stron za powierzone mienie
podczas procesu spedycyjno-transportowego
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.05.7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) oblicza koszty usług transportowych 3) sporządza cenniki za realizację usług transportowych i
i spedycyjnych
spedycyjnych
4) analizuje cenniki i taryfy za usługi transportowe i spedycyjne
3) sporządza dokumenty transportowe, spedycyjne 2) sporządza dokumenty transportowe, np. zlecenie transportowe,
I rozliczeniowe
umowa spedycji
4) sporządza dokumenty rozliczeniowe w transporcie i spedycji, np.
fakturę pro forma, fakturę zaliczkową, fakturę, fakturę korygującą
7) analizuje informacje zawarte w dokumentach transportowych i
spedycyjnych
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
mogą dotyczyć, np.:








doboru środków transportu do realizacji usług transportowych;
oceny zgodności eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
organizacji czynności manipulacyjnych;
planowania trasy przewozu;
harmonogramowania czasu pracy kierowców;
organizacji procesów transportowych zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie
przewozu ładunków nienormatywnych, szybko psujących się produktów żywnościowych oraz żywych zwierząt;
oceny jakości i efektywności procesów transportowych.
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4. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zawodzie
technik spedytor
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR – 333108
CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów:
4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
5) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
6) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW
Do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów niezbędne jest osiągnięcie niżej wymienionych efektów kształcenia:
SPL.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) rozróżnia pojęcia związane z
bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną
przeciwpożarową, ochroną środowiska
i ergonomią

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2) charakteryzuje zadania i uprawnienia
instytucji oraz służb działających w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska

1)

3) opisuje prawa i obowiązki pracownika oraz
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy

1)

2)

2)
3)

4) określa zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka występujące w środowisku pracy
oraz sposoby zapobiegania im

1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Kryteria weryfikacji
Uczeń:
posługuje się terminologią dotyczącą
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
wymienia przepisy prawa dotyczące
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
określa warunki organizacji pracy zapewniające
wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed
zagrożeniami występującymi w środowisku pracy
określa działania zapobiegające wyrządzeniu szkód
w środowisku
opisuje wymagania dotyczące ergonomii pracy
rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich
stosowania
wymienia instytucje i służby działające w zakresie
ochrony pracy i ochrony środowiska
wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz
służb działających w zakresie ochrony pracy
i ochrony środowiska
wymienia prawa i obowiązki pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
wymienia prawa i obowiązki pracownika
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków
pracownika i pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy
wymienia czynniki szkodliwe w środowisku pracy
opisuje źródła i rodzaje zagrożeń występujących
w środowisku pracy
opisuje wymagania ograniczające wpływ czynników
szkodliwych i uciążliwych na organizm człowieka
opisuje sposoby zapobiegania zagrożeniom życia
i zdrowia w miejscu pracy
wyjaśnia pojęcia: wypadek przy pracy, choroba
zawodowa
wymienia objawy typowych chorób zawodowych

5) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

8) analizuje skuteczność działania Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem w środowisku
pracy

9) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego Uczeń:

1) opisuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas wykonywania zadań
zawodowych
2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
do rodzaju wykonywanych prac
1) opisuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy na
stanowisku pracy
2) identyfikuje znaki informacyjne dotyczące ochrony
przeciwpożarowej
3) wskazuje zastosowanie gaśnic na podstawie
znormalizowanych oznaczeń literowych
4) opisuje zasady zachowania podczas wykonywania
zadań zawodowych z użyciem urządzeń podłączonych
do sieci elektrycznej
5) opisuje zasady ochrony przeciwpożarowej
6) wyjaśnia zasady prowadzenia gospodarki
odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz
gospodarki w zakresie ochrony powietrza
7) wyjaśnia zasady recyklingu zużytych materiałów
pomocniczych
1) stosuje zasady organizacji stanowisk pracy
związanych z użytkowaniem urządzeń
2) opisuje wymagania ergonomiczne dla stanowiska
pracy
3) określa działania zapobiegające powstawaniu
pożaru lub innego zagrożenia na stanowisku pracy
4) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń technicznych
podczas wykonywania zadań zawodowych
1) klasyfikuje obszary potencjalnych zagrożeń
2) omawia zasadę działania Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem w środowisku pracy
3) uzasadnia ideę dobrowolnego systemu
raportowania
4) wskazuje adresatów dobrowolnego raportowania
1) opisuje podstawowe symptomy wskazujące na
stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
2) ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie
analizy objawów obserwowanych u
poszkodowanego
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce
wypadku
4) układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
5) powiadamia odpowiednie służby
6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy
w urazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie,
amputacja, złamanie, oparzenie
7) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy
w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na
fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji

SPL.05.2. Podstawy spedycji
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) charakteryzuje rynek usług transportowych
i spedycyjnych

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
1) rozpoznaje uczestników rynku transportowospedycyjnego
2) omawia pojęcia związane z transportem, np.
transport, proces transportowy, proces
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
2) sporządza korespondencję służbową

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3) analizuje dane statystyczne wykorzystywane
w spedycji

1)
2)
3)
4)

4) opracowuje wyniki badań statystycznych

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

5) wykonuje szkice i rysunki techniczne ładunków
oraz jednostek ładunkowych

9)
1)
2)
3)

6) charakteryzuje opakowania

1)
2)
3)
4)

59

przewozowy, energochłonność transportu, system
transportowy, rynek transportowy
określa funkcje transportu
definiuje pojęcia związane ze spedycją, np.
spedycja, spedytor, proces spedycyjny
klasyfikuje spedycję według różnych kryteriów
określa cechy usług transportowych i
spedycyjnych
określa czynności organizowane i realizowane
przez spedytora
definiuje pojęcia z zakresu rynku usług transportowych
i spedycyjnych, np. cenę, popyt, podaż na rynku usług
transportowych i spedycyjnych
opisuje działalność spedycyjną
wyjaśnia zakres działalności organizacji
zrzeszających spedytorów
wymienia przepisy prawa dotyczące transportu i
spedycji
rozróżnia rodzaje dokumentów związanych z
korespondencją służbową
sporządza korespondencję służbową
wykorzystując standardowe formy jej redagowania
wskazuje przepisy prawa dotyczące
przechowywania dokumentów
rozróżnia metody zabezpieczania dokumentów
i klauzule tajności
opisuje zasady przechowywania dokumentów
stosuje systemy komputerowe wspomagające
czynności tworzenia korespondencji służbowej
określa przedmiot i rolę statystyki
rozpoznaje źródła danych statystycznych
dotyczących rynku usług transportowospedycyjnych
wyszukuje dane statystyczne do wybranych analiz
analizuje dane statystyczne dotyczące badanego
rynku
określa przydatność badań statystycznych
rozróżnia rodzaje badań statystycznych
dobiera rodzaj badania statystycznego do potrzeb
rozróżnia miary statystyczne
dobiera miary statystyczne do potrzeb
oblicza podstawowe miary statystyczne
gromadzi dane statystyczne dotyczące badanego
zjawiska
prezentuje dane z wykorzystaniem odpowiednich
metod
interpretuje wyniki badań statystycznych
rozróżnia podstawowe zasady wykonywania
rysunku technicznego
sporządza szkice i rysunki techniczne ładunków z
uwzględnieniem wymiarowania
sporządza szkice i rysunki techniczne jednostek
ładunkowych z uwzględnieniem wymiarowania
klasyfikuje opakowania według różnych kryteriów
określa funkcje opakowań
stosuje normy i przepisy prawa dotyczące
gospodarki opakowaniami
określa wymagania techniczne stawiane
opakowaniom

7) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny
zgodności podczas realizacji zadań
zawodowych

1) wymienia cele normalizacji krajowej
2) podaje definicję i cechy normy
3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
europejskiej i krajowej
4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i
procedur oceny zgodności
SPL.05.3. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) charakteryzuje gałęzie transportu
1) klasyfikuje transport według różnych kryteriów
2) określa kierunki rozwoju poszczególnych gałęzi
transportu
3) wyjaśnia zależności między rozwojem ilościowym i
jakościowym transportu, gospodarki i społeczeństwa
4) określa wady i zalety poszczególnych gałęzi
transportu
2) dobiera środki transportu do realizacji usług
1) klasyfikuje środki transportu według różnych
transportowych
kryteriów
2) opisuje budowę środków transportu typowych dla
poszczególnych gałęzi
3) dobiera środki transportu w zależności od rodzaju
nadanego ładunku i warunków realizacji usługi
transportowej
3) ocenia zgodność eksploatacji środków
1) wyjaśnia pojęcia związane z eksploatacją środków
transportu z przyjętymi zasadami
transportu
2) wymienia czynniki wpływające na efektywność
i intensywność użytkowania środków transportu
3) omawia zasady technicznego utrzymania środków
transportu
4) omawia czynniki mające wpływ na dopuszczenie
środka transportu do ruchu
5) opisuje zasady dopuszczenia środka transportu do
ruchu
6) planuje obsługę techniczną środków transportu, w
tym naprawy i remonty środków transportu
4) charakteryzuje infrastrukturę transportu
1) klasyfikuje infrastrukturę liniową i punktową
poszczególnych gałęzi transportu
2) rozróżnia elementy infrastruktury poszczególnych gałęzi
transportu
3) wskazuje wady i zalety poszczególnych gałęzi
transportu
5) planuje trasę przewozu
1) omawia metody służące wyznaczaniu najlepszej
trasy przewozu
2) oblicza czas jazdy i pracy środków transportu
3) wyznacza trasę przewozu
SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) charakteryzuje organizację procesów
1) omawia przepisy prawa dotyczące organizowania
transportowych zgodnie z przepisami prawa
procesów przewozu ładunków, w tym ładunków i
krajowego i międzynarodowego
materiałów niebezpiecznych
2) omawia przepisy prawa dotyczące organizowania
procesów przewozu ładunków nienormatywnych
3)
omawia przepisy prawa dotyczące organizowania
procesów przewozu żywych zwierząt oraz szybko
psujących się produktów żywnościowych
2) charakteryzuje organizację pracy
1) omawia przepisy prawa dotyczące pracy
w transporcie oraz przepisy prawa w sprawie
w transporcie zgodnie z przepisami przepisy
czasu pracy kierowców
prawa
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3) ocenia jakość i efektywność procesów
transportowych

4) charakteryzuje procedury celne zgodnie z
przepisami prawa

2) określa zadania i uprawnienia kierowców oraz
załóg pojazdów z uwzględnieniem norm i
przepisów prawa
3) stosuje przepisy dotyczące kwalifikacji kierowców
wykonujących krajowy i międzynarodowy transport
drogowy rzeczy
1) wyjaśnia pojęcia związane z jakością oraz
efektywnością procesów transportowych
2) określa znaczenie wskaźników stosowanych do
oceny efektywności usług transportowospedycyjnych
3) dobiera wskaźniki do oceny jakości i efektywności
procesów transportowych
4) oblicza wskaźniki procesów transportowych
5) interpretuje wskaźniki stosowane do oceny jakości i
efektywności usług transportowo-spedycyjnych
1) wymienia procedury celne
2) wyjaśnia procedury obiegu dokumentów celnych
3) wymienia przepisy prawa dotyczące procedur
celnych
4) wskazuje przepisy prawa w tranzycie
5) określa zadania osoby pośredniczącej w
procedurach celnych
6) stosuje procedury obiegu dokumentów celnych
7) stosuje przepisy konwencji celnej dotyczącej
międzynarodowego przewozu towarów z

zastosowaniem karnetów TIR1)
8) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur
celnych dla poszczególnych gałęzi transportu
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) określa znaczenie logistyki w działalności
1) stosuje terminologię z zakresu podstaw logistyki
transportowo-spedycyjnej
2) wyjaśnia cel i etymologię logistyki
3) wyjaśnia znaczenie logistyki w działalności
transportowo-spedycyjnej
4) klasyfikuje centra logistyczne
5) omawia zadania łańcucha dostaw
6) omawia rolę centrów logistycznych i terminali
w łańcuchu dostaw
2) charakteryzuje miejsca składowania
1) klasyfikuje budowle magazynowe
i magazynowania ładunków
2) omawia funkcje i rodzaje magazynów
3) dobiera wyposażenie budowli magazynowych
4) określa operacje i procesy magazynowe
5) rozróżnia rodzaje wydzielonych powierzchni
w strefy magazynowe
6) dobiera miejsce składowania i magazynowania
ładunków
3) charakteryzuje dokumenty magazynowe
1) klasyfikuje dokumenty magazynowe związane
z przyjęciem i wydaniem ładunków
2) wyjaśnia zakres zastosowania poszczególnych
dokumentów magazynowych
3) odczytuje informacje zawarte w dokumentach
magazynowych związanych z przyjęciem
i wydaniem ładunków
1)

Konwencja celna dotycząca międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR),
sporządzona w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 76, z późn. zm.).
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4) przygotowuje ładunki do przewozu

5) dobiera sposoby oznaczania ładunku, jednostki
ładunkowej i środka transportu

6) przygotowuje i zabezpiecza ładunek w
transporcie

7) określa rodzaj urządzeń do mechanizacji prac
ładunkowych, oraz technologię czynności
manipulacyjnych

8) opracowuje harmonogram czynności
manipulacyjnych

1) określa zasady przygotowania ładunków do
przewozu
2) oblicza parametry jednostki ładunkowej
3) omawia zasady formowania paletowych
i pakietowych jednostek ładunkowych
4) omawia zasady formowania ładunków
w kontenerach
5) ocenia poprawność sformowania jednostki
ładunkowej
6) dobiera opakowanie do rodzaju ładunku
7) dobiera opakowanie do potrzeb klienta
i właściwości środków transportu
8) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach
transportu
1) rozróżnia znaki informacyjne, manipulacyjne
i dotyczące niebezpieczeństwa
2) omawia zasady znakowania towarów, opakowań
i jednostek ładunkowych
3) omawia zasady znakowania środków transportu
4) dobiera oznaczenie do określonego ładunku,
jednostki ładunkowej i środka transportu
5) dobiera oznakowanie środków transportu do
przewozu materiałów niebezpiecznych, żywych
zwierząt i ładunków nienormatywnych
6) odczytuje informacje zamieszczone na środkach
transportu
1) określa środki i urządzenia do zabezpieczenia
ładunków
2) rozróżnia rodzaje środków służących do
zabezpieczania ładunków
3) rozróżnia metody i techniki zabezpieczenia
ładunków
4) dobiera sposoby rozmieszczania ładunków
w środkach transportu
5) stosuje zasady rozmieszczania ładunków
w środkach transportu
6) stosuje przepisy prawa dotyczące zabezpieczania
ładunków
7) dobiera zabezpieczenia ładunków w środkach
transportu w tym niebezpiecznych,
nienormatywnych i żywych zwierząt
8) dobiera zabezpieczenia jednostek ładunkowych
w środkach transportu
1) klasyfikuje urządzenia do mechanizacji prac
ładunkowych
2) opisuje budowę różnych typów urządzeń do
mechanizacji prac ładunkowych, np. wózków
widłowych, przenośników, żurawi
3) określa parametry urządzeń do mechanizacji prac
ładunkowych
4) dobiera urządzenia do mechanizacji prac
ładunkowych
1) określa zakres czynności manipulacyjnych
2) oblicza czas trwania czynności manipulacyjnych
podczas załadunku i rozładunku
3) oblicza czas trwania czynności manipulacyjnych
podczas przeładunku
4) sporządza harmonogram czynności
wykonywanych przy obsłudze ładunku
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9) nadzoruje przebieg procesu transportowego

1) rozróżnia systemy monitorowania i rejestrowania
środków transportu i ładunków
2) określa funkcje i zastosowanie systemów monitorowania
i rejestrowania środków transportu i ładunków
3) dobiera systemy monitorowania i rejestrowania
środków transportu i ładunków
4) nadzoruje przebieg procesu transportowego z
zastosowaniem systemów monitorowania
i rejestrowania środków transportu i ładunków

10) stosuje międzynarodowe standardy
identyfikacji ładunków i wymiany danych

1) opisuje międzynarodowe standardy identyfikacji
ładunków
2) dobiera systemy wymiany danych
3) stosuje standardy identyfikacji ładunków
i wymiany danych
4) odczytuje dane z systemów identyfikacji ładunków
5) interpretuje dane z systemów wymiany danych
6) wyjaśnia rolę międzynarodowych standardów
identyfikacji ładunków i wymiany danych
7) określa korzyści i warunki wdrożenia i stosowania
informatycznych oraz międzynarodowych
standardów identyfikacji i wymiany danych
SPL.05.6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) sporządza korespondencję handlową
1) opisuje dokumentację stosowaną
w korespondencji z kontrahentami
2) analizuje oferty kontrahentów
3) dobiera dokumenty handlowe do określonej usługi
spedycyjnej
4) stosuje zasady wypełniania dokumentów
wykorzystywanych w korespondencji z
kontrahentami
5) sporządza dokumenty stosowane
w korespondencji z kontrahentami, np. zapytanie
ofertowe, oferta, reklamacja
6) analizuje informacje zawarte w korespondencji
handlowej
2) stosuje zasady negocjacji w kontaktach
1) rozróżnia style i techniki negocjacji
z kontrahentem
2) omawia znaczenie umiejętności komunikowania się
w prowadzeniu negocjacji
3) sporządza scenariusz przebiegu negocjacji
dotyczących sprzedaży usług transportowych
i spedycyjnych
3) prowadzi negocjacje z kontrahentem
4) omawia bariery występujące w komunikacji
z kontrahentami
5) określa czynniki wpływające na wybór
kontrahentów
4) prowadzi działania marketingowe dobrane do
1) rozpoznaje potrzeby i wymagania klienta
2) charakteryzuje instrumenty marketingowe
rodzaju usług transportowych i spedycyjnych
w działalności transportowej i spedycyjnej związane
lub wymagań klienta
z obsługą klienta
3) sporządza kwestionariusz badania ankietowego
dotyczący zapotrzebowania rynku na usługi
transportowe i spedycyjne
5) określa zakres odpowiedzialności cywilnej
1) wskazuje podstawy prawne odpowiedzialności
przewoźnika i spedytora
przewoźnika i spedytora
2) stosuje przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności
w działalności transportowej i
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spedycyjnej, w tym odpowiedzialności
bezpośredniej i pośredniej, z tytułu nadzoru
i z powodu zaniechania
6) stosuje reguły handlu międzynarodowego
1) opisuje układ i strukturę formuł handlowych
2) wyjaśnia reguły handlu międzynarodowego
3) określa warunki realizacji dostaw w handlu
zagranicznym
4) określa warunki płatności w handlu zagranicznym
5) stosuje reguły handlowe przy realizacji usług
międzynarodowych
7) przeprowadza proces reklamacji
1) wskazuje przepisy prawa dotyczące procedury
reklamacji
2) omawia zasady składania i rozpatrywania
reklamacji
3) rozpatruje zasadność zgłoszenia reklamacyjnego
4) rozpatruje roszczenia z tytułu reklamacji
5) sporządza odpowiedź na reklamację
6) określa zakres odpowiedzialności stron za powierzone
mienie podczas procesu spedycyjno- transportowego
SPL.05.7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń:
Uczeń:
1) oblicza koszty usług transportowych
1) klasyfikuje koszty usług transportowych i spedycyjnych
i spedycyjnych
2) rozróżnia ceny w transporcie i spedycji
3) sporządza cenniki za realizację usług
transportowych i spedycyjnych
4) analizuje cenniki i taryfy za usługi transportowe
i spedycyjne
5) stosuje programy komputerowe do obliczania
kosztów usług transportowych i spedycyjnych
2) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń
1) określa funkcje ubezpieczeń dotyczących
realizacji usług transportowo-spedycyjnych
dotyczących realizacji usług transportowo2) wymienia elementy umowy ubezpieczeniowej
spedycyjnych
dotyczącej realizacji usług transportowospedycyjnych
3) rozróżnia ubezpieczenia dotyczące realizacji usług
transportowo-spedycyjnych
4) rozróżnia ubezpieczenia ładunków w transporcie
5) określa rodzaje odpowiedzialności za szkody
ładunku
6) rozróżnia ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej przewoźnika i spedytora
7) dobiera rodzaj i zakres ubezpieczenia do
warunków realizacji zlecenia dotyczącego
realizacji usług transportowo-spedycyjnych
8) określa roszczenie z tytułu ubezpieczenia
dotyczącego realizacji usług transportowospedycyjnych
3) sporządza dokumenty transportowe,
1) rozróżnia dokumenty transportowe, spedycyjne
spedycyjne i rozliczeniowe
i rozliczeniowe
2) sporządza dokumenty transportowe, np. zlecenie
transportowe, umowa spedycji
3) sporządza dokumenty transportowe i spedycyjne, np. list
przewozowy krajowy, międzynarodowy, drogowy,
kolejowy, lotniczy, śródlądowy i morski, instrukcję
wysyłkową
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4) sporządza dokumenty rozliczeniowe w transporcie
i spedycji, np. fakturę pro forma, fakturę
zaliczkową, fakturę, fakturę korygującą
5) analizuje informacje zawarte w dokumentach
rozliczeniowych
6) sporządza dokumenty związane z odprawą celną
ładunków
7) analizuje informacje zawarte w dokumentach
transportowych i spedycyjnych
SPL.05.8. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi
w danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym
zawodzie

1)

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych w
zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności
zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją
zadań zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań
zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu,
lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
znajduje w wypowiedzi lub tekście określone
informacje
rozpoznaje związki między poszczególnymi
częściami tekstu
układa informacje w określonym porządku

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka
obcego nowożytnego, a także proste
wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych (np. rozmowy,
wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy
instruktażowe, prezentacje) artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne
dotyczące czynności zawodowych
(np. napisy, broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację zawodową)

1)

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne
i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku
obcym nowożytnym w zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. polecenie, komunikat,
instrukcję)
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję,
wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument
związany z wykonywanym zawodem – wg
wzoru)
4) uczestniczy w rozmowie w typowych
sytuacjach związanych z realizacją zadań
zawodowych – reaguje w języku obcym

1) opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane
z czynnościami zawodowymi
2) przedstawia sposób postępowania w różnych
sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji,
wskazówek, określa zasady)
3) wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
4) stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym
charakterze
5) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
adekwatnie do sytuacji

2)
3)
4)

1) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
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nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie
do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie
prostego tekstu:
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z
innym pracownikiem, klientem,
kontrahentem, w tym rozmowy
telefonicznej) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego
(np. wiadomość, formularz, e-mail,
dokument związany z wykonywanym
zawodem) w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych
5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego
w języku obcym nowożytnym w typowych
sytuacjach związanych z wykonywaniem
czynności zawodowych

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu
własnych umiejętności językowych oraz
podnoszące świadomość językową:
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy
nad nauką języka obcego nowożytnego
b) współdziała w grupie
c) korzysta ze źródeł informacji w języku
obcym nowożytnym
d) stosuje strategie komunikacyjne i
kompensacyjne

SPL.05.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
zawodowej

3) wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie,
zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
4) prowadzi proste negocjacje związane
z czynnościami zawodowymi
5) stosuje zwroty i formy grzecznościowe
6) dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym
informacje zawarte w materiałach wizualnych (np.
wykresach, symbolach, piktogramach,
schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach
instruktażowych)
2) przekazuje w języku polskim informacje
sformułowane w języku obcym nowożytnym
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym
informacje sformułowane w języku polskim lub
tym języku obcym nowożytnym
4) przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym
wcześniej opracowany materiał (np.
prezentację)
1) korzysta ze słownika dwujęzycznego
i jednojęzycznego
2) współdziała z innymi osobami, realizując zadania
językowe
3) korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym,
również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych
4) identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy
5) wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to możliwe), aby w
przybliżeniu określić znaczenie słowa
6) upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje
nieznane słowa innymi, wykorzystuje
opis, środki niewerbalne

1)
2)
3)

2) przestrzega tajemnicy związanej z
wykonywanym zawodem i miejscem pracy

1)
2)
3)
4)
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Kryteria weryfikacji
Uczeń:
stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte
normy zachowania w środowisku pracy
wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne w
zawodzie
wskazuje przykłady zachowań etycznych w
zawodzie
pozyskuje dane osobowe zgodnie z przepisami
prawa
przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas
przetwarzania, przesyłania i przechowywania
danych osobowych
przyjmuje odpowiedzialność za powierzone
informacje zawodowe
respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy
związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy

3) planuje wykonanie zadania

4) ponosi odpowiedzialność za podejmowane
działania

5) wykazuje się kreatywnością i otwartością
na zmiany

6) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

7) doskonali umiejętności zawodowe

8) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

9) negocjuje warunki porozumień

10) stosuje metody i techniki rozwiązywania
problemów

11) współpracuje w zespole

5) przedstawia konsekwencje nieprzestrzegania
tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem
i miejscem pracy
1) określa działania składające się na wykonanie
zadania
2) monitoruje realizację zaplanowanych działań
3) dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań
4) dokonuje samooceny wykonanej pracy
1) przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym
skutki prawne
2) wykazuje świadomość odpowiedzialności za
wykonywaną pracę
3) przewiduje konsekwencje niewłaściwego
wykonywania czynności zawodowych
na stanowisku pracy
1) podaje przykłady wpływu zmiany na różne
sytuacje życia społecznego i gospodarczego
2) wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany
i ocenia skutki jej wprowadzenia
3) proponuje sposoby rozwiązywania problemów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych w
nieprzewidywalnych warunkach
1) wybiera techniki radzenia sobie ze stresem
odpowiednio do sytuacji
2) wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji
stresowych w pracy zawodowej
3) przedstawia różne formy zachowań asertywnych jako
sposobów radzenia sobie ze stresem
4) rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych
1) pozyskuje informacje zawodoznawcze dotyczące
przemysłu z różnych źródeł
2) określa zakres umiejętności i kompetencji
potrzebnych do wykonywania zawodu
3) analizuje własne kompetencje
4) wyznacza własne cele rozwoju zawodowego
5) planuje drogę rozwoju zawodowego
6) wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji
zawodowych, osobistych i społecznych
1) identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne
2) stosuje aktywne metody słuchania
3) prowadzi dyskusje
4) udziela informacji zwrotnej
1) opisuje właściwą postawę człowieka podczas
prowadzenia negocjacji
2) wskazuje sposób prowadzenia negocjacji
warunków porozumienia
1) wskazuje sposoby przeciwdziałania problemom
w zespole realizującym zadania
2) opisuje techniki rozwiązywania problemów
3) wskazuje, na wybranym przykładzie, metody
i techniki rozwiązywania problemu
1) pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za
wspólnie realizowane zadania
2) przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności
w zespole
3) angażuje się w realizację wspólnych działań
zespołu
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4) modyfikuje sposób zachowania, uwzględniając
stanowisko wypracowane wspólnie z innymi
członkami zespołu
SPL.05.10. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia
Uczeń:
1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań

1)
2)

3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

1)
2)
3)
4)
5)

4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

1)
2)
3)

5) wprowadza rozwiązania techniczne
i organizacyjne wpływające na poprawę
warunków i jakości pracy

1)
2)

Kryteria weryfikacji
Uczeń:
określa strukturę grupy
przygotowuje zadania zespołu do realizacji
planuje realizację zadań zapobiegających
zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
oszacowuje czas potrzebny na realizację
określonego zadania
komunikuje się ze współpracownikami
wskazuje wzorce prawidłowej współpracy
w grupie
przydziela zadania członkom zespołu zgodnie
z harmonogramem planowanych prac
ocenia przydatność poszczególnych członków
zespołu do wykonania zadania
rozdziela zadania według umiejętności
i kompetencji członków zespołu
ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie
z harmonogramem prac
formułuje zasady wzajemnej pomocy
wydaje dyspozycje osobom wykonującym
poszczególne zadania
monitoruje proces wykonywania zadań
opracowuje dokumentację dotyczącą realizacji
zadania według panujących standardów
kontroluje efekty pracy zespołu
ocenia pracę poszczególnych członków zespołu pod
względem zgodności z warunkami technicznymi
odbioru prac
udziela wskazówek w celu prawidłowego
wykonania przydzielonych zadań
dokonuje analizy rozwiązań technicznych
i organizacyjnych warunków i jakości pracy
proponuje rozwiązania techniczne i organizacyjne
mające na celu poprawę warunków i jakości pracy

68

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR
Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym
technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta do
wykonywania zadań zawodowych.
Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji SPL.05. Organizacja transportu oraz
obsługa klientów i kontrahentów:
Pracownia zarządzania działalnością transportową i spedycyjną wyposażona w:
– stanowisko komputerowe dla nauczyciela wyposażone w komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do
internetu, urządzenie wielofunkcyjne i projektor multimedialny, wizualizer, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
program do tworzenia prezentacji, program do planowania i monitorowania systemów transportowych, pakiet
programów spedycyjnych, w tym oprogramowanie umożliwiające planowanie i monitorowanie systemów
spedycyjnych, rozliczanie usług spedycyjnych, gospodarkę magazynową, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami,
prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców, sporządzanie dokumentacji transportowej,
– stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w komputer podłączony
do sieci lokalnej z dostępem do internetu wyposażone w edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia
prezentacji, program do planowania i monitorowania systemów transportowych, pakiet programów spedycyjnych,
w tym oprogramowanie umożliwiające planowanie i monitorowanie systemów spedycyjnych, rozliczanie usług
spedycyjnych, gospodarkę magazynową, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, prowadzenie rozliczeń czasu
pracy kierowców, sporządzanie dokumentacji transportowej,
– drukarkę kodów kreskowych i etykiet (jedno urządzenie dla czterech stanowisk), czytnik kodów kreskowych (jedno
urządzenie dla czterech stanowisk),
– wzory opakowań, sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania
i monitorowania ładunków, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne, wzory dokumentów
spedycyjnych, wzory dokumentów transportowych, druki i wzory umów ubezpieczeniowych,
– materiały pomocnicze: segregatory, skoroszyty, teczki, przybory biurowe.
Pracownia transportu wyposażona w:
– stanowisko komputerowe dla nauczyciela wyposażone w komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do
internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym i projektorem multimedialnym, wizualizer,
– stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w komputer podłączony
do sieci lokalnej z dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne (jedno urządzenie dla czterech stanowisk),
– pakiet programów biurowych, pakiet programów do obsługi transportu, w tym oprogramowanie umożliwiające
planowanie i monitorowanie systemów transportowych, korzystanie z topograficznej mapy Rzeczypospolitej
Polskiej w wersji elektronicznej,
– modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy
dydaktyczne, wzory dokumentów handlowych, transportowych i spedycyjnych, materiały pomocnicze:
segregatory, skoroszyty, teczki, przybory biurowe.
Pracownia statystyki wyposażona w:
– stanowisko komputerowe dla nauczyciela wyposażone w komputer podłączony do sieci lokalnej z dostępem do
internetu, urządzeniem wielofunkcyjnym i projektorem multimedialnym, wizualizer,
– stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wyposażone w komputer podłączony
do sieci lokalnej z dostępem do internetu, urządzenie wielofunkcyjne,
– oprogramowanie statystyczne, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji,
– leksykony, roczniki statystyczne, algorytmy postępowania, formuły statystyczne, tablice statystyczne, zestawy
ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń.
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, terminale, centra
logistyczne i dystrybucyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół
prowadzących kształcenie w zawodzie.
Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).
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MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONEJ W ZAWODZIE1)
SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
Nazwa jednostki efektów kształcenia
SPL.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPL.05.2. Podstawy spedycji
SPL.05.3. Planowanie realizacji procesów transportowych i spedycyjnych
SPL.05.4. Organizowanie procesów transportowych i spedycyjnych
SPL.05.5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego
SPL.05.6. Sporządzanie korespondencji i prowadzenie negocjacji
SPL.05.7. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych
i spedycyjnych
SPL.05.8. Język obcy zawodowy

Liczba godzin
30
150
250
190
290
150
270

Razem
SPL.05.9. Kompetencje personalne i

społeczne2)

SPL.05.10.Organizacja pracy małych zespołów2)
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30
1360

