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STUDIA PODYPLOMOWE 

Logistyka i transport drogowy 

 

 

 

O STUDIACH 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy związanej z logistyką, spedycjąi 

przewozem drogowym osób i rzeczy. Przekazanie wiedzy m. in. z zakresu zasad funkcjonowania łańcuchów 

logistycznych oraz spedycji krajowej i zagranicznej, organizacji i nadzoru transportu drogowego osób i rzeczy, 

przepisów prawnych w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, prawa 

przewozowego    i    procedur    celnych,    a    także    obowiązujących    konwencji    dotyczących    krajowego 

i międzynarodowego przewozu drogowego osób i rzeczy. 

 

 
 

ADRESACI 

Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących 

z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, 

wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym. Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci 

studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach 

wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce. 

 

 
 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 
 Logistyka i zarządzanie łańcuchami logistycznymi 

 Spedycja krajowa i zagraniczna 

 Konwencje dotyczące międzynarodowego przewozu osób 

 Konwencja TIR, ATA i CMR 

 Umowa AETR oraz rozporządzenia WE 561/2006 i EWG 3821 

 Czas pracy kierowcy w świetle obowiązujących przepisów 

 Prawo przewozowe i procedury celne 

 Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 

 Prawo podatkowe 

 Prawo pracy 

 Prawo socjalne 

 Bezpieczeństwo drogowe 

 Dostęp do rynku 

 Obsługa tachografów analogowych 

 Tachograf cyfrowy – obsługa urządzenia, interpretacja zapisów, trening dla osób zarządzających flotą 

 Ubezpieczenia zawodowe 

 Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych 
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 Transport odpadów 

 Prawo cywilne 

 Normy techniczne i techniczne aspekty działalności 

 Spedycja – doświadczenia i praktyczne aspekty w działalności przedsiębiorstwa 

 Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy 

 Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem 

 Umowa ATP i przewóz żywych zwierząt 

 Materiały eksploatacyjne 

 Prawo handlowe 

 Przewozy ponadnormatywne 

 Pierwsza pomoc 

 Seminarium / konsultacje 

Wykładowcy Politechniki Krakowskiej 

 

 

CZAS TRWANIA / KOSZT 

Czas trwania: dwa semestry (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu) 

Liczba godzin: 240 

Wymagania: ukończone studia wyższe 

Koszt uczestnictwa: 4 300 zł (możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach semestralnych) 

Planowana inauguracja: październik/listopad 2023 r. 

Rekrutacja trwa do 30 września 2023 r. 

 
Grupa: min. 24 uczestników. 

 

 

 
DODATKOWE INFORMACJE 

Uczestnicy otrzymują: 

• Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

• Zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej. 

 
Absolwenci studiów posiadają wiedzę zgodną zakresem zagadnień objętych egzaminem państwowym 

na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, określonym przez część I załącznika Ido 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego 

i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE. 

Oznacza to, że absolwenci naszych studiów - NA CHWILĘ OBECNĄ - mają możliwość uzyskania 

Certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego osób i rzeczy, po złożeniu wymaganych 

dokumentów w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, bez konieczności zdawania 

egzaminu. 

Zastrzegamy możliwość zmiany przepisów przez ITS w przedmiotowym zakresie. 
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KONTAKT W SPRAWIE NINIEJSZEJ OFERTY: 

 

 
Małgorzata Rogowicz-Krzeszewska 

Dyrektor 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 

tel. +48 24 365 86 22| GSM +48 601 390 013 

malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl 
 

Centrum Edukacji Sp. z o.o. 

al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock 
 

NIP: 7742502290 

KRS 0000099350 

tel. +48 24 365 86 12 

e-mail: ce@centrumedukacji.pl 
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