
 

 

 

 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

powołującego Biuro Wirtualnych Laboratoriów 

REGULAMIN  
WIRTUALNYCH LABORATORIÓW LOGISTYCZNO-
SPEDYCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
 

1. Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM) są produktem 
powstałym w ramach realizacji projektu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” (numer 
projektu WND-POKL.03.03.04-00-010/10) współfinasowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
2. Udostępnianie WLLSiM odbywa się w oparciu o licencję udzieloną przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji (umowa nr PPA-POKL.03.03.04-00-010/10-00 z dnia 09.09.2013 r.). 
 
3. Na potrzeby udostępniania WLLSiM, ich promocji i rozwoju, na podstawie Zarządzenia 

Kanclerza nr 13 z dnia 15.11.2012 r. w sprawie powołania Biuro Wirtualnych Laboratoriów  
 

4. Udostępnianie WLLSiM grupie docelowej (opisanej w § 2.) odbywa się we współpracy  
z firmą L-Systems, której zakres obowiązków zawarty jest w umowie z dnia 30.11.2012 
roku w sprawie wspólnej realizacji Wirtualnych Laboratoriów. 

 
5. Realizacja WLLSiM ma charakter niedochodowy.  
 

§ 2. Grupa docelowa  
 

1. Oferta WLLSiM jest skierowana do szkół ponadgimnazjalnych oraz innych podmiotów 
działających w obszarze lub na rzecz edukacji. 
 

2. WLLSiM zostały opracowane w celu prowadzenia zajęć laboratoryjnych (dedykowane  
do realizacji zajęć w ramach przedmiotów: laboratorium logistyczno-spedycyjne  
oraz laboratorium magazynowe wg programu nauczania 342[04] oraz do realizacji zajęć 
praktycznych nowej podstawy programowej 333107 dla zawodu technik logistyk). 

 
3. WLLSiM są przystosowane do wykorzystania podczas realizacji zajęć dydaktycznych  

w ramach innych przedmiotów w zawodzie technik logistyk jak również przedmiotów  
na innych kierunkach zawodowych. 

 
§ 3. Uczestnictwo we współużytkowaniu WLLSiM  

 
1. W celu wykorzystania WLLSiM w realizowanym procesie kształcenia, szkoła 

ponadgimnazjalna lub inny podmiot działający w obszarze lub na rzecz edukacji, 
zobowiązany jest do kontaktu z Wyższą Szkołą Logistyki drogą telefoniczną, pocztą 
elektroniczną lub poprzez stronę internetową projektu www.laboratoria.wsl.com.pl 
(zakładka „dołącz do nas”). 
 

2. Przystępując do współużytkowania WLLSiM szkoła zobowiązana jest podpisać umowę 
trójstronną z Wyższą Szkołą Logistyki oraz firmą L-Systems, precyzującą liczbę loginów, 
które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym z użyciem WLLSiM. 
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3. Warunkiem podpisania umowy, o której mowa w pkt. 2 jest prawidłowo sporządzona 

deklaracja udziału w WLLSiM. 
 

4. Szkoła zobowiązana jest do dokonywania płatności za współużytkowanie WLLSiM  
na wyodrębnione konto Biura Wirtualnych Laboratoriów. Wysokość opłaty precyzuje 
regulamin opłat i umowa, o której mowa w pkt. 2.  

 
5. Umowa zawierana jest na okres roku szkolnego, zwanego okresem rozliczeniowym, 

obejmującego 12 miesięcy: od 1 września do 31 sierpnia. 
 

6. Sposób przedłużenia terminu współużytkowania WLLSiM jak również rezygnacji regulują 
postanowienia umowy trójstronnej wskazanej w pkt. 2. 
 

§ 4. Szkolenia i dyplomy dla użytkowników WLLSiM 
 
1. W ramach współużytkowania WLLSiM dwa razy w roku (we wrześniu i grudniu)  

w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki organizowane są szkolenia dla nielimitowanej liczby 
zainteresowanych nauczycieli. Za treści merytoryczne i prowadzenie szkoleń odpowiada 
przedstawiciel firmy L-Systems. Szkolenia są bezpłatne, jednakże koszty dojazdu  
i zakwaterowania ponoszą uczestnicy we własnym zakresie. 

2. Szkolenia, o których mowa w pkt. 1, kończą się uzyskaniem „Certyfikatu upoważniający  
do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem systemu Epicor iScala” wystawianego przez 
WSL, L-Systems i firmę Epicor Software Poland Sp. z o. o. – właściciela systemu Epicor 
iScala. Certyfikat ten uprawnia nauczyciela i szkołę do wystawiania dyplomów ukończenia 
kursu „Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w systemach klasy ERP na przykładzie 
systemu Epicor iScala” dla uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych  
z wykorzystaniem WLLSiM. 

3. Szkoła ma prawo do wystawiania dwóch rodzajów dyplomów dla uczniów: 

a. „Dyplom ukończenia podstawowego kursu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa 
w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Epicor iScala” – w sytuacji 
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w oparciu o WLLSiM, trwających  
od 16 do 23 godzin lekcyjnych. 

b. „Dyplom ukończenia rozszerzonego kursu zarządzania logistyką przedsiębiorstwa 
w systemach klasy ERP na przykładzie systemu Epicor iScala” – w sytuacji 
przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w oparciu o WLLSiM, trwających  
co najmniej 24 godziny lekcyjne. 

4. Szkoła zobowiązana jest do wystawienia odpowiedniego dyplomu każdemu uczniowi, 
który spełni warunek uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych w oparciu  
o WLLSiM w zakresie liczby godzin wskazanych w pkt. 3a lub 3b. 

 
§ 5. Obowiązki 

 
1. Do obowiązków WSL należy:  

a. zapewnienie ciągłości dostępu do WLLSiM, 

b. koordynowanie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem WLLSiM, 

c. współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi korzystającymi z WLLSiM, 
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d. podejmowanie kontaktu z nowymi szkołami oraz innymi podmiotami działającymi 
w obszarze lub na rzecz edukacji, zmierzającego do nawiązania współpracy  
w zakresie udostępniania WLLSiM, 

e. współpraca z firmą L-Systems w zakresie wspólnego udostępniania szkołom 
Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych, 

f. utrzymywanie bieżących kontaktów z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, 

g. podejmowanie działań zmierzających do udostępniania WLLSiM na innych 
przedmiotach w zawodzie technik logistyk oraz innych kierunkach kształcenia 
zawodowego, 

h. upowszechnianie i promocja Wirtualnych Laboratoriów Logistyczno-Spedycyjnych  
i Magazynowych. 

2. Do obowiązków L-Systems należy: 

a. przygotowywanie raz w roku pakietu firm szkoleniowych dla szkoły do 
prowadzenia zajęć z wykorzystaniem WLLSiM, 

b. zapewnienie szkołom wsparcia techniczno-merytorycznego WLLSiM, 

c. przeprowadzenie dwóch  jednodniowych szkoleń dla nauczycieli. 

3. Do obowiązków Szkoły należy: 

a. systematyczne prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem WLLSiM, 

b. udział w badaniach ankietowych przeprowadzanych przez WSL oraz w innych 
badaniach dla celów prowadzonego przez WSL oraz L-Systems monitoringu 
działania WLLSiM, w celu poprawy ich funkcjonalności. 

c. partycypacja w kosztach utrzymania WLLSiM, w oparciu o fakturę wystawianą 
przez WSL, 

d. współpraca z WSL i L-Systems w celu rozwoju oraz poprawy jakości działania 
WLLSiM. 

 
§ 5. Rozwój WLLSiM 

 
1. Planowany jest ciągły rozwój WLLSiM, poprzez m.in.: przystosowanie do nauczania na 

innych kierunkach zawodowych, aktualizację treści przy współpracy ze szkołami, 
promocję, nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami pracodawców, nawiązywanie 
współpracy z kolejnymi szkołami. 

2. Wszelkie aktualizacje i nowe zadania dla przedmiotów logistycznych oraz innych 
umieszczane będą na stronie internetowej www.laboratoria.wsl.com.pl. 

3. Szkoły będą informowane o zmianach związanych z rozwojem WLLSiM dwa razy w roku 
w ramach elektronicznego newslettera.  

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują postanowienia umowy  

trójstronnej oraz umowy z dnia 30.11.2012 roku pomiędzy WSL i L-Systems w sprawie 
wspólnej realizacji WLLSiM. 

2. Treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.laboratoria.wsl.com.pl.  
 

http://www.laboratoria.wsl.com.pl/

