
Zajęcia podnoszące  kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe  uczniów i uczennic szkół powiatu 

Czarnkowsko-trzcianeckiego



Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów 
Polskich w Trzciance



1. Określenie zagadnień i tematyki TSL- celów
2. Planowanie potrzeb transportowych
3. Planowanie spedycji ,,Dostawa na czas"- motto
4. Metody i sposoby pozyskiwania informacji
5. Kryteria podziału środków transportowych, możliwości użytkowania
6. Czynności wpływające na wybór środka transportowego
7.Zabezpieczenie ładunków
8. Usługi spedycyjne łańcuchu dostaw

ZAKRES ZAJĘĆ/ PROGRAM



Efektywność uczenia się dla ucznia :

• jest otwarty i kreatywny

• wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych

• przewiduje skutki podejmowanych działań

• współpracuje w zespole

• określa zadania transportowe

• opracowuje plan realizacji usług transportowych

• dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji zlecenia



Źródło pozyskiwania informacji



• Giełda transportowa – platforma 
wymiany informacji pomiędzy 
przewoźnikami a przedsiębiorstwami 
spedycyjnymi oraz klientami 
indywidualnymi, mająca na celu 
ułatwienie komunikacji i 
przyspieszenie zawierania transakcji w 
branży transportowej.

• Giełdy transportowe jako narzędzie 
wykorzystują sieć Internet, gdzie w 
czasie rzeczywistym można wyszukać 
czy zamieścić ładunek lub pojazd, 
skontaktować się z kontrahentem i 
zawrzeć umowy na usługę. Cała 
operacja może przypominać 
licytacje przetargowe. Przewoźnicy 
proponują ceny, a zleceniodawca 
wybiera najlepszą dla siebie ofertę.

-Cargo.PL
-Timocom.pl
-TRANS.EU



• Mapa Google- pomaga w wyznaczaniu jak 
najlepszej trasy, punktowanie danych 
miast gdzie chcemy się dostać. Ukazuje 
płatne drogi oraz autostrady.

• możliwość geokodowania adresów

• rysowanie polilinii

• wyznaczanie tras przejazdu wraz z listą 
kroków

• pełna kontrola widoku ulic (Street Vie )

• wsparcie dla języka KML/GeoRSS

Mapa Google



Pozyskiwanie wiedzy z książek



Planowanie potrzeb transportowych



1. Planowanie i organizacja transportu

- analiza możliwości transportu

- ocena i wybór kooperatorów realizacji

- dobór środków transportu

- określenie dopuszczalnych tras przewozu

- wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie

- objazd trasy i wykonanie ekspertyzy

- oszacowanie czasu i kosztu realizacji transportu

- ocena ryzyka realizacji transportu

- realizacja usługi transportu

- ocena realizacji zlecenia

- rozliczenie realizacji zlecenia

-zamknięcie zlecenia



Planowanie spedycji
"Dostawa na czas"



Metoda just-in-
time

• Polega na dostarczaniu materiałów potrzebnych do wytworzenia produktów lub usług 
dokładnie w takiej ilości, jakiej potrzebuje firma, i dokładnie w takim czasie, w jakim są one 
potrzebne. Głównym celem tej metody jest zatem zmniejszenie zapasów do niezbędnego 
minimum, optymalizacja dostaw, a w konsekwencji – zmniejszenie kosztów procesu 
produkcyjnego.

• Optymalizacja kosztów. Chodzi tu zwłaszcza o trwałe ograniczenie kosztów magazynowania 
produktów oraz ograniczenie kosztów, jakie powstają w związku ze zbyt dużym poziomem 
produkcji.

• Dostosowanie procesu wytwarzania produktów lub usług do potrzeb rynku, czyli 
wytwarzanie tylu produktów, ile w danym momencie chcą kupić klienci.

• Efektywne wykorzystanie energii i umiejętności pracowników, które jest konsekwencją 
optymalizacji procesów produkcyjnych. Dzięki temu pracownicy mogą koncentrować się na 
tych zadaniach, które w danej chwili są najważniejsze dla firmy.

• Lepsza organizacja dostaw. Dotyczy to zarówno dostaw materiałów potrzebnych do 
wytworzenia produktów lub usług, jak i procesu dostawy końcowych produktów do klienta.

• Zmniejszenie zagrożenia utraty wartości produktów. Gdy firma produkuje więcej produktów, 
niż jest w stanie sprzedać w danej chwili, zapasy zalegają w magazynie, gdzie mogą ulec 
zniszczeniom lub stracić ważność. Just-in-time znacznie zmniejsza taką ewentualność.



Dobór środków transportu





Zabezpieczenie ładunków



Pasy 
zabezpieczające



Siatki



Maty 
antypoślizgowe



Kątowniki



Folia 
stretch



Worki 
sztauerskie



Modele 
przewozu ładunków



Model 
wahadłowy

Polega na tym że środek transportu 
kursuje pomiędzy punktem załadunku a 
wyładunku,wykorzystywany w modelu 
wahadłowym jest jeden środek transportu 
(ciągnik siodłowy + naczepa). Przykładem 
takiego rodzaju transportu może być 
transport kruszywa z rampy kolejowej do 
punktu rozładunku.



Model 
promienisty

• charakteryzuje się tym że mamy do 
czynienia z jednym miejscem 
załadunku i z kilkoma miejscami 
rozładunku. Kierowca pobiera towar z 
miejsca załadunku rozładowuje towar 
u klienta, następnie wraca z powrotem 
do miejsca załadunku , gdzie po raz 
kolejny dokonywany jest załadunek i 
rusza dalej do innego kontrahenta, 
gdzie później również dokonuje 
wyładunku.



Model 
wahadłowy- ciągły

• jest bardzo podobny do transportu 
wahadłowego, z tą różnicą że tutaj 
wykorzystuje się 3 naczepy. Kierowca 
pobiera pełną naczepę, zawozi ją do 
miejsca docelowego, tam ją wyczepia, 
następnie zabiera pustą. Z pustą 
naczepą jedzie do miejsca załadunku, 
gdzie znów ją wyczepia i zostawia do 
załadunku, a podczepia już wcześniej 
załadowaną, i wraca z powrotem do 
punktu rozładunku.



Model 
obwodowy

• Polega na tym, że kierowca 
pobierając towar dostarcza 
go do kilku odbiorców bez 
ponownego załadunku. 
Ten model jest 
charakterystyczny dla firm 
kurierskich.



Model 
sztafetowy

• Jest stosowany w momencie gdy 
załadowany towar posiada kilka 
punktów rozładunku w znacznej 
odległości od siebie. Ciągnik siodłowy 
z naczepą pobiera towar, następnie 
transportuje go do miejsca 
przeładunku, skąd mniejsze 
samochody (najczęściej busy) zabierają 
swoją część towarów i wiozą do 
konkretnych odbiorców.



Dokumentacja w transporcie



Międzynarodowy 
List Przewozowy 
CMR

• Międzynarodowy list przewozowy 
CMR- Jest podstawowym dokumentem, 
na podstawie którego odbywa się 
przewóz ładunku (dokumentem 
potwierdzającym zawarcie umowy o 
przewóz). Zwyczajowo dokument CMR 
jest wystawiany w 3 egzemplarzach; 
każdy z nich ma taką samą moc prawną



Faktura
• Faktura – dokument sprzedaży 
potwierdzający zaistniałą transakcję 
pośredniczących ze sobą stron. 
Faktura może być wystawiana w 
formie elektronicznej (e-faktura), jak i 
papierowej. Wystawienie i 
przekazanie faktury powoduje 
powstanie obowiązku podatkowego.



Umowa spedycji

• Umowa spedycji – umowa polegająca na 
tym, że jedna z jej stron –
spedytor zobowiązuje się do wykonania 

różnego rodzaju usług związanych 
z przewozem w ramach działalności 
własnego przedsiębiorstwa, np. do 
wysłania lub odbioru przesyłki, druga 
strona – do zapłaty w zamian za to 
wynagrodzenia



Karnet ATA
• Karnet ATA jest specjalnym 
międzynarodowym dokumentem 
celnym, który umożliwia i usprawnia 
czasową odprawę celną towarów, 
wywożonych w celach akwizycyjnych i 
wystawienniczych, a także wyposażenia 
zawodowego. Karnet ATA eliminuje 
zawiłą procedurę celną związaną z 
odprawą czasową.



Jednolity Dokument 
Administracyjny 
SAD

• Uniwersalny statystyczny 
dokument celny, który 
wykorzystywany jest w 
międzynarodowym obrocie 
towarowym w odniesieniu do 
procedur wywozowych, 
przywozowych oraz procedury 
tranzytowej. Pełni on rolę 
wniosku o wszczęcie 
postępowania celnego. 
Dokument ma zastosowanie dla 
wszystkich towarów, bez 
względu na ich rodzaj i 
pochodzenie.



TIR
Międzynarodowa konwencja celna z 14 listopada 1975 dotycząca 
przewozu towarów samochodami
ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca 
uprościć procedury na przejściach granicznych i w urzędach 
celnych w celu większej skuteczności przewozów drogowych.



• Konwencja ATP – międzynarodowa umowa dotycząca 
przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących 
się, a także odnosząca do specjalnych środków transportu 
dopasowanych do tych przewozów.

• Konwencja ADR - międzynarodowa konwencja dotycząca 
drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych



Zadania wykonywane 
podczas projektu





Model promienisty
Ładunek: profile aluminiowe
Sklepy w:
Poznaniu:
Morad sp. z o.o. - Producent systemów aluminiowych 
dla budownictwa
PHP Metal-Stop Kinga Zielińska
Konsus. Profile Listwy Sztukateria
Olsztynie:
Metalzbyt sp. z o.o.
Soc-Tech Sp. z o.o. Blachy perforowane. Stal 
nierdzewna. Olsztyn
Investa Sp. z o.o. Oddział Olsztyn - stal nierdzewna 
aluminium cięcie laserem gięcie blach
Katowicach:
Artykuły metalowe - Sklep Internetowy SETMA
Drops - okna drzwi rolety Katowice
Alve.pl

Trzcianka-Olsztyn-322km
Trzcianka-Poznań-88,7km
Trzcianka-Katowice-463km





Naczepa typu firanka
TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY
Wymiary: 1360x245x280 cm
Ładowność: do 24 t
Wysokość załadunkowa: do 2,8 m
Ilość palet: 33

Dobór środka transportu do realizacji zadania

Firanka - naczepa, której boki 
przesłonięte są kurtyną (firaną) zsuwaną 
na czas załadunku lub rozładunku. 
Dzięki firanie, w szybki sposób można 
rozładować towar znajdujący się w 
dowolnym miejscu przyczepy. Ładunek 
przewożony w firance mocowany jest 
najczęściej za pomocą pasów do 
elementów konstrukcyjnych środka 
transportowego.



Sposób opakowania i załadunku



• Dzięki projektowi uczniowie mogli 
poznać nowe techniki przy 
wykorzystaniu tabletów i laptopów, a 
także aparatów fotograficznych, kamer 
i innych specjalistycznych sprzętów. 
Korzystając z nowoczesnych 
programów i aplikacji 
komputerowych.



Prowadzący:

Angelika Jaworska
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