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Mając na względzie zapewnianie wysokiego poziomu świadczonych usług przez przedsiębiorców 

zrzeszonych w Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki Izba od roku 2000 organizuje  Konkurs Spedytora 

mający na celu wyłonienie przedsiębiorstwa spedycyjnego, które osiągnęło bardzo dobre wyniki 

ekonomiczne działalności, dbając przy tym o szeroko rozumiany rozwój firmy i jej załogi oraz wysoką 

jakość świadczonych usług. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zainteresowanych budowaniem zespołu i 

zatrudnianiem  osób młodych, zdolnych, otwartych na nowe wyzwania jakie nieustannie stawia branża 

TSL PISiL postanowiła ogłosić Konkurs Młody Spedytor Roku, który skierowany jest do osób 

budujących swoją ścieżkę kariery w branży TSL. 

Celem konkursu jest wyłonienie najzdolniejszych młodych spedytorów i logistyków, którzy chcą 

związać swoje życie zawodowe z pracą w branży TSL. 

Warunki udziału w konkursie: 

1. Wiek do 30 lat 

2. Zgłoszenia dokonuje kandydat na formularzu dotyczącym konkursu. 

3. Udział w konkursie można wziąć tylko raz 

4. Przedstawienie Kapitule Konkursu -w ustalonym przez organizatorów terminie - propozycji 

tematu w wymiarze praktycznym z zakresu branży TSL, którego opracowanie chce 

przedstawić uczestnik konkursu. 

5. Napisanie i przedstawienie w określonym terminie pracy na wybrany temat. Objętość pracy 

nie powinna przekraczać 15 stron a jej treść powinna sugerować propozycje 

nowatorskich/interesujących rozwiązań/pomysłów dla branży TSL. 

6. Terminarz konkursu na rok 2017/2018: 

• Zgłoszenie kandydata do PISiL  wraz z tematem – do 31.01.2018 roku 

• Złożenie przez kandydata pracy w PISiL –do ostatniego dnia lutego  

• Ocena prac przez Kapitułę – do 31.03.2018 roku 

7. Udział w konkursie jest bezpłatny 



8. Wyniki konkursu ogłasza Kapituła Konkursu. 

Nagroda dla zwycięzcy 

1. Nagrodami dla zwycięzcy konkursu są: 

• certyfikat dokumentujący zwycięstwo w konkursie 

• możliwość zgłoszenia zwycięzcy do udziału w konkursie Młody Spedytor Roku  

organizowanym przez FIATA( po wyrażeniu zgody przez zainteresowanego) 

• bezpłatny udział w jednym wybranym szkoleniu organizowanym przez Izbę 

• bezpłatny udział w Kongresie Spedytorów 

• wydawnictwa PISiL  

• informacja o zwycięzcy na stronie PISiL w zakładce „Młody Spedytor Roku” 

Kapituła Konkursu 

1. Skład i liczebność kapituły ustala Rada PISiL. 

2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele Rady PISiL i  uczelni wyższej.  

3. W pierwszym etapie oceny każdy z członków Kapituły dokonuje oceny złożonych prac 

samodzielnie. 

4. W drugim etapie na spotkaniu Kapituła dokonuje ostatecznej wspólnej oceny prac 

kandydatów. 

5. Po spotkaniu Kapituła ogłasza wyniki Konkursu. 

Treść formularza dla kandydata: 

Nazwisko i imię:  

Data urodzenia:  

Dane kontaktowe kandydata:  

Wykształcenie, nazwa uczelni, szkoły: 

Przebieg pracy zawodowej:  

Referencje firmy zatrudniającej kandydata:   

Temat, który planuje przedstawić kandydat:  

Informacje dodatkowe:  

Treść arkusza oceny pracy: 

Temat pracy:         

Czy temat zawiera treści nowatorskie:      

Czy zaproponowane rozwiązania możliwe są do realizacji ?     

Inne:   


