Transport drogowy
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Studia podyplomowe

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/04/8865/498462

Cena netto

3 850,00 zł

Cena brutto

3 850,00 zł

Cena netto za godzinę

11,26 zł

Cena brutto za
godzinę

11,26

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

342

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-04

Termin zakończenia
usługi

2021-02-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-07

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-20

Maksymalna liczba uczestników

23

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia
kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572,
z późn. zm. )

Zakres tematyczny

studia podyplomowe

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży

Osoba do kontaktu

Justyna Konopka

E-mail

jkonopka@pwsip.edu.pl

Telefon

862156604

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Transport drogowy jest teoretyczne i
praktyczne przygotowanie do zajmowania wszechstronnych rodzajów stanowisk pracy w sferze
prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy. Słuchacz zdobędzie umiejętności i
kwalifikacje umożliwiające mu sprawne prowadzenie wszelkiego rodzaju aktywności w obszarze
transportu drogowego, a to daje szanse na nowy zawód i rozwój kariery. Głównym celem studiów jest
przyczynienie się do zdobycia, uzupełnienia bądź potwierdzenia kompetencji uczestników studiów,
którzy chcą zdobyć praktyczne wykształcenie w zakresie transportu drogowego. Studia obejmują
swoim zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania CERTYFIKATÓW KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH w transporcie drogowym rzeczy i osób. Zakres tematyczny studiów jest w pełni
zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz.UE L
300/51), co umożliwia absolwentom ubieganie się o zwolnienie na podstawie art. 38a ustawy z dnia 6
września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) z pisemnego
państwowego egzaminu będącego podstawą uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania
działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego (przewóz rzeczy i przewóz osób),
wystawianego przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Wysoki poziom kształcenia
zapewniają wykładowcy specjalizujący się w regulacjach prawnych i aspektach ekonomicznych
transportu drogowego (prawnicy, ekonomiści, menadżerowie), a także inspektorzy z Wojewódzkich
Inspektoratów Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Ukończenie studiów podyplomowych umożliwia również uzupełnienie kwalifikacji w zakresie obsługi
celnej podmiotów gospodarczych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest bowiem
jednym z dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wpis na listę agentów celnych.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Program zajęć obejmuje kształcenie ze wszystkich zagadnień określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, a także z przedmiotów dodatkowych. Łącznie
program przewiduje kształcenie z 18 przedmiotów, w tym m.in. z takich przedmiotów jak:
Prawo cywilne
Prawo handlowe
Prawo socjalne
Prawo podatkowe
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Dostęp do rynku krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych
System elektronicznego poboru opłat
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
Bezpieczeństwo drogowe
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Czas pracy kierowców
Kontrola drogowa
Kontrola w przedsiębiorstwie
Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) i monitorowanie przewozu drogowego (SENT)
Przewozy nienormatywne
Transport odpadów
Transport zwierząt
Przewóz ATP i szybko psującej się żywności

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu studiów Absolwent będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z pisemnego państwowego
egzaminu będącego podstawą uzyskania Certyﬁkatu Kompetencji Zawodowych na przewóz rzeczy i
przewóz osób. Ukończenie studiów umożliwi także Absolwentowi spełnienie jednego z warunków
ubiegania się o wpis na listę agentów celnych. Słuchacze studiów zdobywają szczegółową wiedzę z
zakresu organizacji transportu drogowego krajowego i międzynarodowego oraz wypełniania
dokumentacji wymaganej w takiej działalności. Zapoznają się z podstawowymi informacjami o
transporcie drogowym, przepisami prawa stosowanymi w prowadzeniu działalności transportowej,
ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, wymogami technicznymi w zakresie
przewozu drogowego osób i specjalistycznych przewozów drogowych rzeczy.
Po ukończeniu studiów Absolwent:
posiada wiedzę z zakresu umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz
wynikające z nich prawa i obowiązki,
zna warunki i formalności dotyczące prowadzenia działalności na rynku przewoźników drogowych
oraz obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników,
wie jak działa system elektronicznego poboru opłat,
zna zasady przeprowadzania kontroli drogowej oraz kontroli w przedsiębiorstwie transportowym,
zna zasady i wymogi dostępu do rynku krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych,
zna normy techniczne i techniczne aspekty działalności w transporcie drogowym, a także
podstawy bezpieczeństwa drogowego,
potrafi zastosować przepisy dotyczące czasu pracy osób wykonujących czynności
w trasie w zakresie transportu drogowego, a także posiada wiedzę w zakresie opodatkowania
działalności w transporcie drogowym,
posiada umiejętność odczytywania i interpretowania rachunku zysków i strat, odczytywanie

bilansu oraz dokonywać oceny rentowności przedsiębiorstwa,
potrafi stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy
oraz zna międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms),
potrafi rozliczać czas pracy kierowców i odczytywać wydruki z tachografów cyfrowych lub karty
kierowcy,
identyfikuje wymogi dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych ADR, przewozów
nienormatywnych, transportu odpadów ATP i transportu zwierząt, a także zna zasady
monitorowania przewozu drogowego ( SENT),
zna przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury
dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków,
zna przepisy regulujące w szczególności dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie
przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty,
jest w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku oraz realizować procedury
dotyczące bezpiecznego mocowania towarów,
posiada podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

Grupa docelowa
Uczestnikami studiów mogą być absolwenci wyższych studiów magisterskich lub inżynierskich lub
licencjackich w zakresie dowolnej dyscypliny - osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych.
Szczególnie adresatami studiów są:
osoby planujące ubieganie się o Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym na
przewóz osób i na przewóz rzeczy;
pracownicy komórek logistycznych w zakresie transportu drogowego,
funkcjonariusze Wydziałów Ruchu Drogowego Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji
Skarbowej,
żołnierze wojskowych jednostek logistycznych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i
podnoszeniem własnych kwalifikacji w zakresie transportu drogowego,
funkcjonariusze i pracownicy komend Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej
Administracji Skarbowej, Straży Granicznej,
pracownicy przedsiębiorstw wyspecjalizowanych w obsłudze firm transportowych, biur
rachunkowych, ośrodków szkolenia kierowców.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Prawo socjalne

2020-04-04

12:00

15:00

3:00

2

Prawo cywilne

2020-04-05

14:30

17:30

3:00

3

Prawo socjalne

2020-04-18

09:00

12:00

3:00

4

Prawo cywilne

2020-04-19

14:30

17:30

3:00

5

Prawo socjalne

2020-05-09

10:00

13:00

3:00

6

Prawo socjalne

2020-05-16

10:00

13:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Magdalena Forfa

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe

nauczyciel akademicki, główna księgowa
jednostki budżetowej

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

doktor

Imię i nazwisko

Ewa Kosior

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe

adwokat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

doktor

Lokalizacja usługi
Adres:
Akademicka 14
18-400 Łomża, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

