
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zajęcia teoretyczne będą prowadzone w formie 

zdalnej tj. online za pomocą aplikacji ZOOM lub w wyjątkowych sytuacjach off-line (tylko materiały do 

pobrania w strefie słuchacza) https://strefa.zak.edu.pl/login 

Link do zajęć będzie widoczny w dniu zajęć w strefie słuchacza. 

W celu uczestniczenia w zajęciach należy pobrać darmowy program ZOOM na: https://zoom.us/download 

na swoim komputerze. Każdy z uczestników zajęć musi być podpisany imieniem i nazwiskiem, więc z ten 

sposób należy wpisać loginy w program. 

Prosimy o logowanie się na zajęcia na początku każdego bloku, nauczyciel ustala wówczas czas trwania 

wykładu, długość przerw na wykonanie indywidualnych zadań oraz czas kolejnego powrotu na wykład. 

Proszę mieć na uwadze, iż łącząc się w późniejszych godzinach mogą Państwo mieć problemy 

 z dołączeniem do grupy, gdyż grupa mogła chwilowo opuścić spotkanie, aby wykonać prace 

indywidualne. W tym przypadku konieczna jest kilkakrotna próba połączenia z grupą, co kilkanaście czy 

kilkadziesiąt minut. 

Prosimy o zapoznanie się a planem zajęć poniżej.  

 

 

 

 

https://strefa.zak.edu.pl/login
https://zoom.us/download


TRANSPORT I LOGISTYKA I 
SOBOTY: 

 20.02.2021 
ONLINE 

20.03.2021 
ONLINE 

24.04.2021 
ONLINE 

15.05.2021 
ONLINE 

05.06.2021 
ONLINE 

8:00 – 8:45  

Gospodarka 

magazynowa 
mgr Małgorzata Pięta 

 

Podstawy logistyki 
mgr Olga Motyka 

 

Gospodarka 

magazynowa 
mgr Małgorzata Pięta 

 

Gospodarka 

magazynowa 
mgr Małgorzata Pięta 

 

 8:45 – 9:30 

9:35 – 10:20 

10:20 – 11:05 

11:05 – 11:50 

12:15 – 13:00   

Środki transportu 
mgr Olga Motyka 

6h 

 

Podstawy logistyki 
mgr Olga Motyka 

4h 

Organizacja 

procesów 

magazynowych 
mgr Małgorzata Pięta 

 

Organizacja 

procesów 

magazynowych 
mgr Małgorzata Pięta 

6h 

13:00 – 13:45 

13:45 – 14:00 

14:15– 15:00 

15:00 – 15:45 

 

NIEDZIELE: 

 21.02.2021 
ONLINE 

21.03.2021 
ONLINE 

25.04.2021 
ONLINE 

16.05.2021 
ONLINE 

06.06.2021 
ONLINE 

8:00 – 8:45  

Podstawy logistyki 
mgr Olga Motyka 

 

Gospodarka 

magazynowa 
mgr Małgorzata Pięta 

Organizacja 

procesów 

magazynowych 
mgr Małgorzata Pięta 

 

Język angielski w 

transporcie i 

logistyce 
mgr Kamila Brukwicka 

Organizacja 

procesów 

magazynowych 
mgr Małgorzata Pięta 

 

8:45 – 9:30 

9:35 – 10:20 

10:20 – 11:05 

11:05 – 11:50 

12:15 – 13:00  Organizacja 

procesów 

magazynowych 
mgr Małgorzata Pięta 

 

Język angielski w 

transporcie i 

logistyce 
mgr Kamila Brukwicka 

 

 
Język angielski w 

transporcie i 

logistyce 
mgr Kamila Brukwicka 

4h 

13:00 – 13:45 

13:45 – 14:00 

14:15– 15:00 

15:00 – 15:45 

 

 


