
Mój zawód 

Zawód  z przyszłością - LOGISTYK



Czym zajmuje się 
logistyk?

 Logistyk jest osobą, która zajmuje się 
zarządzaniem logistycznym, co oznacza 
przepływ materiałów i surowców z 
zakładów produkcyjnych do magazynów, 
a z magazynów do kolejnych zakładów. 
Mówiąc w skrócie logistyk jest 
odpowiedzialny za zaopatrzenie, 
koordynuje pracę z dostawcami 
materiałów.



Co to jest logistyka?

 Logistyka – proces planowania, 
realizowania i kontrolowania sprawnego i 
efektywnego ekonomicznie przepływu 
surowców, materiałów, wyrobów gotowych 
oraz odpowiedniej informacji z punktu 
pochodzenia do punktu konsumpcji w celu 
zaspokojenia wymagań klienta.



Przykładowe zdjęcie 
wyposażenia magazynu



Gdzie można znaleźć 
zatrudnienie?

 W największym uproszczeniu, logistyk ma coś do 
powiedzenia wszędzie tam, gdzie dokonuje się przepływu 
towarów, osób, pieniędzy lub informacji. Wykwalifikowany 
logistyk potrafi odpowiednio zarządzać pracą ludzką w 
taki sposób, aby firma działała bez opóźnień i realizowała 
swoje cele jak najmniejszym nakładem finansowym.

 Najczęściej logistyków można spotkać w 
przedsiębiorstwach magazynowych lub produkcyjnych, 
gdzie ich głównymi zadaniami jest obsługa systemów 
informatycznych, kontrolowanie stanów zapasów i 
organizacja dostaw podzespołów, czy też zarządzanie 
pracą ludzi.



W jakich przedsiębiorstwach można 
jeszcze szukać zatrudnienia?

 Dział planowania produkcji, 
 Dział obsługi magazynowej,  
 Dział transportu wewnętrznego,
 Dział planowania transportu itd.
 Dział gospodarki materiałowej (planowania zapasów), 
 Dział gospodarki odpadami,
 Dział sprzedaży (dystrybucji), 
 Dział prognozowania popytu,
 Dział planowania zakupów (zaopatrzenia),
 Dział logistyki miejskiej usług     infrastrukturalnych, 
     



Przykładowe miejsce pracy 
logistyka



Kto powinien wykonywać 
zawód logistyka?

 Cechy:  
 rzetelność,
 kompetentność, 
 odporność na stres,
 kreatywność,
 cierpliwość,
 komunikatywność, 
 pewność siebie,
 aktywność,
 otwartość.



Jakie umiejętności powinien 
mieć logistyk?

 marketingowe, 
  ekonomiczne,
  informatyczne,
  prawne,
  przewidywanie następstw podejmowanych decyzji, 
  zrozumienie potrzeb oraz intencji klienta, 
  znajomość krajowego i zagranicznego rynku 

transportowego,
  umiejętność koordynowania pracy zespołu,
  umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej i 

innych,
 umiejętność podejmowania decyzji,
 umiejętność współpracy w grupie.



Korzyści płynące z 
logistyki

 Szybsze, dokładniejsze transporty
 Ochrona środowiska naturalnego
 Umiejętna gospodarka dobrami 

naturalnymi/materialnymi
 Większe zyski przedsiębiorstw



Logistyka w wojsku



Logistyka wojskowa: 

 Logistyka wojskowa – część 
logistyki obronnej, służba powołana do 
organizowania i realizacji dostaw 
zaopatrzenia i świadczenia usług 
związkom operacyjnym, związkom 
taktycznym oraz pozostałym jednostkom i 
instytucjom sił zbrojnych.



Definicja logistyki 
wojskowej:

 Najprostsza definicja logistyki wojskowej 
mówi nam o działaniach specjalnych 
jednostek które organizują oraz realizują 
zaopatrzenie oraz świadczą usługi na 
rzecz wszystkich jednostek wojskowych 
oraz instytucji związanych z wojskiem



Jak prezentuje się dokładny system 
logistyki w polskim wojsku?

 System logistyczny w polskim wojsku został powołany celem 
zaopatrywania wojska we wszystkich sferach usługowych 
oraz produktowych. Zadania jakie stoją przed logistyką 
wojskową to dokładne rozpoznanie potrzeb, a następnie 
tworzenie oraz utrzymywanie zapasów zaopatrzenia i 
dysponowanie nimi zgodnie z zapotrzebowaniem 
konkretnych jednostek, instytucji. Ma to na celu pełne 
zaspokojenie potrzeb takich jednostek, w różnorodnych 
zakresach (zbrojnym, technicznym, szkoleniowym czy nawet 
biurowym). Drugim celem prawidłowego działania logistyki 
jest utrzymywanie wojska w pełnej gotowości do działania na 
wypadek rozpoczęcia jakichkolwiek działań bojowych.



My w świecie wojska i jego 
logistyki :



Podział zadań logistyki 
wojskowej:

 Zabezpieczenie materiałowe
 Zabezpieczenie materiałowe związane jest z prawidłowym określaniem i 

planowaniem zapotrzebowania oraz zużycia różnorodnych elementów. Prawidłowe 
gromadzenie oraz przechowywanie materiałów, a także odpowiednia ich dystrybucja z 
dostarczeniem na miejsce.

 Zabezpieczenie techniczne
 Zabezpieczenie techniczne czyli wszelkiego rodzaju kwestie związane z obsługą 

techniczną wojska. Od obsługi technicznej po remonty i dostawy sprzętu wojskowego.
 Zabezpieczenie transportowe czyli kompleksowa obsługa wszystkiego co związane z 

transportem w wojsku. Również w skład tych zabezpieczeń wchodzą odpowiednie 
koordynacje związane z wszystkimi używanymi w wojskowości środkami transportu.

 Zabezpieczenie medyczne
 Zabezpieczenie medyczne czyli działania zmierzające do prawidłowego 

organizowania akcji leczniczych, ewakuacyjnych, przeciw epidemiom. To również 
profesjonalne planowanie zaopatrzenia w niezbędne medykamenty oraz opieka nad 
obiektami opieki medycznej należących do wojska.

 Pozostałe działania powiązane są z pojedynczymi przypadkami, wypadkami. Mowa 
tutaj choćby o sprawach związanych z pogrzebami żołnierzy poległych na służbie.



Nasze wojskowe 
osiągnięcie:
 Zajęcie II miejsca podczas 
     ZGRUPOWANIA  KLAS
     MUNDUROWYCH W HENRYKOWIE
     organizowane przez  Akademię Wojsk
     Lądowych im. gen. Tadeusza
     Kościuszki we Wrocławiu .



Zawód logistyk, ciekawa perspektywa na 
przyszłość z wieloma możliwościami 

rozwoju.

 Z całego serca polecamy 
klasa IIaT
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