
 

 

 

1. Wejdź na stronę www.AkademiaSpedytora.pl 

2. Kliknij klawisz ZAPISZ SIĘ 

3. Wybierz wydarzenie, na które chcesz się wybrać i podaj liczbę biletów 

4. Kliknij w ZGŁOŚ UDZIAŁ 

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami – podaj swoje dane i zakończ klawiszem POTWIERDŹ 
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O Akademii Spedytora  

http://akademiaspedytora.pl/ 

Akademia Spedytora to cykl szkoleń i warsztatów prezentujący pracę na stanowisku spedytora w gałęziach 
transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego, Project Cargo oraz w przewozach 
farmaceutyków. Poruszane są także zagadnienia związane z obsługa celną przesyłek, proces sprzedaży, 
organizację przewozów na innych rynkach, a także jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.  

Kluczem do sukcesu Akademii Spedytora jest prezentacja dobrych praktyk i sposobów działania, które od razu 
można wykorzystać w pracy na wszystkich stanowiskach związanych z logistyką. 

Ideą i myślą przewodnią Akademii jest przekazanie wartości w postaci praktycznej wiedzy i narzędzi pracy 
osobom wiążącym swoją karierę zawodową z szeroko rozumianą branżą TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) 
oraz nieustannie dążącym do rozwoju osobistego i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.  

 

O organizatorze - BBA Transport System  

https://bbats.pl/  

Operator logistyczny świadczący usługi logistyczne w gałęziach transportu drogowego, morskiego, lotniczego, 
kolejowego, Project Cargo, ponadgabarytowego. 

Posiada ugruntowaną, ponad 20-letnią pozycję na rynku TSL oraz bardzo dobre opinie wśród Klientów i 
Podwykonawców na rynku transportowym.  

Swoje codzienne działania realizująca w oparciu o politykę jakości wg norm ISO 9001:2015, a także GDP (Good 
Distribution Practices). Jest członkiem globalnej sieci logistycznej WCA, Międzynarodowego Zrzeszenia 
Przewozów Lotniczych IATA, AOG Freight 24/7, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki (PISiL) oraz Warszawskiej Izby 
Gospodarczej. 

 

O prowadzącym - Mariusz Żakiewicz  

https://www.linkedin.com/in/zakiewicz/  

Dyrektor działu transportu i spedycji operatora logistycznego BBA Transport System. Odpowiedzialny m.in za 
strategię i planowanie taktyczne przedsiębiorstwa, budżetowanie, procedury operacyjne, rekrutację oraz 
szkolenie pracowników.  

Operacyjnie zorganizował blisko 10 000 różnego rodzaju transportów międzynarodowych. Pełni funkcję 
pełnomocnika ds. jakości ISO 9001:2015. Przeprowadził proces certyfikacji w ramach przynależności do 
Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego IATA.  

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, logistyk certyfikowany przez European Logistics 
Association (ELA). Swoją wiedzę poszerzał w ramach procesu certyfikacji FIATA organizowanego przez Polską 
Izbę Spedycji i Logistyki w Gdyni. Ponadto posiada certyfikaty branży logistycznej: IATA Basic Cargo, IATA GDR 
Awareness, CPC, GDP.  
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