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Pytania – Eurologistyka 

1. Wymień działania logistyczne ściśle związane z celami zawartymi w  Traktacie o Unii 

Europejskiej i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

2. Wymień istotne elementy i cechy zarządzania, które są konieczne do realizacji celów 

funkcjonowania logistyki w wymiarze europejskim. 

3. Kiedy możemy mówić, że mamy do czynienia z eurologistyką?  

4. Scharakteryzuj działania wspólne realizowane w ramach funkcji operacyjnych. 

5. Scharakteryzuj działania wspólne realizowane w ramach funkcji finansowych. 

6. Scharakteryzuj działania wspólne realizowane w ramach funkcji marketingowych. 

7. Na czym polega konfiguracja sieci eurologistycznej? 

8. Istota kanału eurologistycznego. 

9. Rodzaje kanałów eurologistycznych, od czego zależy ich rodzaj? 

10 Jak możemy podzielić eurokanały logistyczne tworzone w ramach integracji 

i aliansów? 

11. Istota zarządzania eurologistyką – czego dotyczy? 

12. Jak jest określana skuteczność zarządzania kanałem eurologistycznym? 

13. Jakie metody, narzędzia, stosuje się w zarządzaniu kanałem eurologistycznym? 

14. . Na jakich podstawowych procesach tworzących wartość dodaną w łańcuchu dostaw, 

w tym w kanałach eurologistyczych opiera się strategia ECR? 

15. Istota systemu efektywnej obsługi klienta ECR 

16. Istota modelu referencyjngo łańcucha dostaw SCOR 

17. Wymień sześć typów, na jakie zostały podzielone procesy w modelu SCOR. 

18. Co oznaczają skróty w sterowaniu zapasami: CMI, CPFR, VMI? 

19. Jakie rodzaje funkcji można wyróżnić w działalności centrów logistycznych?  

20. Jak dzielimy centra logistyczne ze względu na integralność? 

21. Jak dzielimy centra logistyczne ze względu na własność? 

22. Jak dzielimy centra logistyczne ze względu na rodzaj obsługiwanych towarów? 

23. Jak dzielimy centra logistyczne ze względu na zasięg oddziaływania i typ? 

24. Co rozumiesz przez komodalność w transporcie? 

25. Czym charakteryzuje się transport intermodalny? 

26. Jak dzielimy transport multimodalny? 

27. Co rozumiesz przez transport nienormatywny i co zaliczamy do ładunków 

ponadnormatywnych?  
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28. Jakie kryteria uwzględnia organ właściwy do wydania zezwolenia na przejazd pojazdu 

nienormatywnego? 

29. Wymień uwarunkowania transportu ładunków ponadnormatywnych w transporcie 

kolejowym. 

30. Co oznaczają skróty ADR i RID w transporcie? 

31. Co to jest list przewozowy i w ilu egzemplarzach się go sporządza?  

32. Jakie mamy rodzaje międzynarodowych listów przewozowych w zależności od 

rodzaju transportu? 

33. Co to jest konosament morski? 

34. Co to jest gestia transportowa? 

35. Co to jest Incoterms
®
 2010 

36. Wymień formuły (ogólnie) handlowe Incoterms
®
 2010. 

37. Co rozumiesz przez standardy ICC w transporcie międzynarodowym? 

38. Wymień najbardziej rozpowszechnione produkty bankowe służące zabezpieczaniu 

ładunków w transporcie. 

39. Jak dzielimy znaki na opakowaniu ze względu na przekazywaną treść?  

40. Co oznacza symbol CE na wyrobie? 

41. Jakie identyfikatory GS1 stosujemy dla opakowań i urządzeń wielokrotnego użytku?  

42. Z ilu części składa się etykieta logistyczna GS1? 

43. Dla jakich produktów i opakowań stosujemy kody kreskowe GS1 DataMatrix 

i Symboliki Złożone? 

44. Jak dzielimy transpondery w technice RFID ze względu na zasilanie? 

45. Z jakich elementów składa się sieciowa infrastruktura informatyczna RFID 

elektronicznych kodów produktów EPC? 

46. Wymień warunki informatycznej integracji w obrębie wielonarodowych 

i kooperatywnych łańcuchów dostaw. 

47. Co rozumiesz przez system efektywnej obsługi klienta ECR? 

48. Jakie funkcje realizuje system CRM? 

49. Z jakich procesów biznesowych składa się System zarządzania łańcuchem dostaw 

SCM? 

50. Jakie ma zadania Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS? 

51. W jakim celu stworzono inicjatywę Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej? 

52. Co rozumiesz przez Inteligentne Systemy Transportowe? 

53. Jakie parametry mogą być monitorowane w transporcie samochodowym przez GPS ? 


