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1. Cele, funkcje oraz zakres zarządzania logistycznego. Operacyjne, a strategiczne zarządzanie 

logistyczne. 

2. Zarządzanie zapasami. Wykorzystanie metody ABC/XYZ w zarządzaniu zapasami. 

3. Metody doskonalenia procesów logistycznych. 

4. Modele sieci logistycznych – rodzaje, charakterystyka, rozwój. Struktura międzynarodowych 

sieci logistycznych – geneza, funkcje, cele, rozwój. 

5. Sprawność funkcjonowania sieci logistycznych – istota, metody oceny, rozwój. Efektywność 

logistycznej obsługi klienta. 

6. Projektowanie systemu logistyki dostaw dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, projektowanie 

systemu logistycznego przedsiębiorstwa istniejącego wyłącznie on-line. 

7. Klasyfikacja gałęziowa transportu, rodzaje przewozów do których są poszczególne gałęzie 

predestynowane. Intermodalność oraz komodalność w transporcie. 

8. Specyfika transportu lądowego i jego znaczenie dla rozwoju systemu logistycznego. 

9. Ryzyka w łańcuchu dostaw, narzędzia oceny ryzyka oraz narzędzia pozwalające  

na ograniczenie ryzyka i zwiększanie bezpieczeństwa procesów logistycznych. 

10. Rozwój europejskiego system transportu wodnego śródlądowego – istota, funkcje, cele. 

11. Port morski, jako element łańcucha dostaw ładunków w międzynarodowej wymianie 

handlowej – charakterystyka, funkcje, rodzaje, znaczenie. 

12. Koncepcje rozwoju transportu lotniczego we współczesnych systemach logistycznych. 

13. Identyfikacja elementów łańcucha dostaw ładunków we współczesnym transporcie 

lotniczym. 

14. Czynnik ludzki w działalności transportowej i logistycznej. 

15. Analiza relacji przedsiębiorstw sektora TSL z interesariuszami. 

16. Obszary społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych sektora TSL. 

17. Metody i narzędzia polityki transportowej Unii Europejskiej. Zrównoważony rozwój 

transportu w polityce transportowej Unii Europejskiej. 

18. Jednolity obszar transportu, jako jeden z głównych celów Wspólnej Polityki Transportowej 

Unii Europejskiej i dotychczas osiągnięte w tym zakresie rezultaty. 

19. Narzędzia kreowania zrównoważonego transportu w obszarach miejskich. 

20. Transport miejski, jako czynnik wpływający na rozwój i warunki życia w miastach. 

21. Ilościowe i jakościowe badania marketingowe – cechy i wykorzystywane metody badawcze. 

22. Cele i metody badania potrzeb transportowych. Metody badania, jakości usług 

transportowych. 

23. Specyfika badań marketingowych rynków zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

rynków TSL. 

24. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych  

w badaniach marketingowych w transporcie.  

25. Wpływ transportu na teorie lokalizacji działalności gospodarczej. 

26. Rachunek kosztów procesów logistycznych. Czynniki wpływające na wysokość kosztu 

jednostkowego usług logistycznych. 

27. Oddziaływanie działalności transportowej i logistycznej na otoczenie. Koszty społeczne 

transportu. 

28. Funkcje, zasady działania i klasyfikacja ubezpieczeń w działalności przedsiębiorstw 

logistycznych. 

29. Globalizacja i międzynarodowy rynek TSL – jego istota i elementy. 

30. Złożoność realizacyjna systemów informatycznych, kategorie systemów informatycznych, 

przebieg działań w ramach realizacji przedsięwzięcia i scenariusze realizacji systemów 

informatycznych. 



31. Metodologiczne podstawy tworzenia systemów informatycznych (cykle życia systemu 

informatycznego, metodyki kaskadowe, przyrostowe, podejście spiralne podczas 

projektowania systemów, kompletacja systemu z gotowych elementów). 

32. Systemy informatycznego zarządzania łańcuchami dostaw (SCM). Integracja wielu 

podmiotów w ramach systemu SCM. 

33. Systemy automatycznej identyfikacji, jako podstawa informatycznego zarządzania 

magazynem. 

34. Bezpieczeństwo podczas przewozów ładunków na przykładzie paletowych oraz 

kontenerowych jednostek ładunkowych. 

35. Umowy w łańcuchach dostaw, różnorodność umów ze względu na strony umowy, przedmiot 

umowy oraz stosowane procedury zawierania umów. Istotne postanowienia umów. 

36. Stosowanie zamówień publicznych, jako procedura obowiązująca podmioty publiczne 

poprzedzająca zawarcie umowy. Korzyści wynikające z rynkowej weryfikacji cen  

i warunków dostępności dóbr. 

37. Elektroniczne systemy poboru opłat za przewóz osób – przesłanki wdrażania, infrastruktura 

systemów poboru opłat, zagadnienia organizacyjne i technologiczne związane z wdrażaniem 

i eksploatacją elektronicznych systemów poboru opłat. 

38. Różnicowanie cen, przesłanki różnicowania, korzyści wynikające z różnicowania cen, 

kryteria różnicowania cen usług transportowych i logistycznych. Naturalne i kosztowe 

systemy taryfowe. 

39. Zagadnienia poboru opłat za korzystanie z dróg, parkingów oraz za wjazd do centrów miast  

– przesłanki wdrażania systemów poboru opłat, systemy poboru opłat, organizacyjne  

i technologiczne zagadnienia wdrażania i eksploatacji elektronicznych systemów poboru 

opłat. 

40. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego. Formy współdziałania partnera publicznego 

i prywatnego. Różnice pomiędzy tradycyjnymi umowami, a umowami na zasadach 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 


