
 

 

 

 

POŚWIĘĆ CZAS NA SWÓJ ROZWÓJ! 

BEZPŁATNE szkolenie    

Bezpłatne szkolenia on-line dla studentów VII, VI, V i  IV semestru kierunku Logistyka 

Szanowni Studenci 

Zapraszam Państwa na bezpłatne szkolenia w formie on-line dla studentów VII, VI, V i IV 
semestru studiów na kierunku Logistyka w WE Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, z 
tematów: 

1. „Załadunek pojazdów i zasady mocowania ładunków”, zakres: 
 Informacje ogólne o załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków. 
 Ograniczenia w ładowaniu pojazdów. 
 Wymagania wobec nadwozi pojazdów. 
 Zasady rozmieszczania ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu. 
 Rodzaje zabezpieczeń ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu. 
 Osprzęt mocujący. 
 Zasady ustalania prawidłowego mocowania ładunku. 
 Zalecenia w zakresie załadunku pojazdu i mocowania na nim ładunków. 
 Umiejętność oceny załadunku pojazdu. 

 

2. „Przewozy artykułów  żywnościowych”, zakres: 

 Systemy bezpieczeństwa żywności 
• Łańcuch bezpiecznej produkcji żywności 
• Systemy GAP (Dobrej Praktyki Rolniczej), GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), 

GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), HACCP (Analizy zagrożeń i krytycznych 
punktów kontroli) 

• Audyty wewnętrzne, zewnętrzne i kontrole państwowe 
 Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. 
 Chronione systemy jakości żywności: 

• unijne systemy Chronionej Nazwy Pochodzenia, Gwarantowanej Tradycyjnej 
Jakości i Chronionego Oznaczenia Geograficznego 

• Polskie systemy jakości żywności 
 Kontrole jakości żywności. 
 Procedura uzyskiwania certyfikatów jakości żywności. 
 Transport żywności: 



• Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się. 
• Organizacja transportu żywności. 
• Warunki transportu wybranych artykułów spożywczych. 
• Wymagania wobec kierowców. 
• Wymagane dokumenty. 

 Kontrola transportu żywności. 
 Ograniczenia w ruchu drogowym. 
  

3. „Przewozy nienormatywne”, zakres: 
 Unijne i polskie przepisy dot. przewozów nienormatywnych. Przewóz normatywny i 

nienormatywny. Obowiązujące normy techniczne 
 Pojazdy nienormatywne 
 Dokumenty. Zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych. Warunki 

przewozu ładunku nienormatywnego. 
 Organizacja przewozu nienormatywnego. Proces organizacji ładunku 

nienormatywnego. Czynności poprzedzające proces przewozowy, a w tym 
rozpoznanie zadania, dobór środka transportu, ustalenie trasy przewozu, załatwienie 
zezwolenia na przewóz, dobór urządzeń i narzędzi do obsługi procesu oraz technologii 
za- i wyładunku, dobór mocowań i zabezpieczeń, dobór ekipy załadunkowej i 
rozładunkowej oraz opracowanie technologii transportu. Przygotowanie załadunku. 
Przygotowanie wymaganych dokumentów. Przewóz ładunku nienormatywnego i 
zasady jego pilotowania. Rozładunek ładunku nienormatywnego. 

 Przewozy nienormatywne w transporcie kombinowanym. 
 Rodzaje podmiotów uprawnionych do kontroli drogowej przewozów 
 Rodzaje i wielkość kar za brak przestrzegania przepisów dotyczących przewozów 

nienormatywnych. 

Każde szkolenie przewidziane jest do realizacji w ciągu 8 godzin, w godzinach wybranych 
przez każdego uczestnika, w terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani przy 
przekazywaniu loginów i haseł do platformy edukacyjnej, na której szkolenia te będą dla 
Państwa udostępnione. 

Możliwy jest udział w jednym, dwóch lub wszystkich trzech szkoleniach w zależności od 
wyboru uczestnika. 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest  

 wypełnienie kwestionariusza osobowego oraz załączonych oświadczeń wymaganych 
w projekcie (dotyczących m.in. danych osobowych i monitorowania zawodowych 
losów studenta w ciągu 6 m-cy po ukończeniu kształcenia w WSB).  

Dokumenty te powinny zostać przez zainteresowanych studentów wypełnione i przesłane w 
formie elektronicznej do WSB. 

Dokumenty zostaną do Państwa przesłane po zgłoszeniu gotowości wzięcia udziału w 
szkoleniu na adres: projekty@wsb.szczecin.pl 



 

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących ww. szkoleń bardzo 
prosimy również o kontakt mailowy 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach 

 

Szkolenie bezpłatne - realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z projektu „Zintegrowany 
Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i 
Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami 
Innowacji województw” POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 

 

 


