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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. 

Czyli jednym słowem zarządzanie.



Czym się zajmuje logistyk?

To osoba zajmująca się sprawnym przepływem materiałów i surowców między poszczególnymi 

firmami. Potrafi ona szczegółowo zaplanować każde posunięcie firmy tak, by w jej magazynach 

nie zalegał towar, aby był on jak najszybciej upłynniany i zamieniany na wartości wymierne 

czyli pieniądze.



Kształcenie

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania 

następujących zadań zawodowych:

▪ planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,

▪ zarządzania zapasami,

▪ organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,

▪ zarządzania gospodarką odpadami,

▪ planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach 

gospodarczych i administracyjnych.



Co zyskujesz?

▪ Znasz rynek pracy

▪ Obsługujesz programy komputerowe

▪ Jesteś rzetelny 

▪ Potrafisz działać w stresie

▪ Umiesz planować

▪ Przewidujesz konsekwencje swoich działań

▪ Posiadasz umiejętności organizacyjne

▪ Znasz prawo

▪ Umiesz współpracować



Gdzie można pracować po logistyce?

Głównym miejscem pracy dla absolwentów logistyki i transportu są firmy przewozowe, 

spedycyjne, centra logistyczne, jak również zakłady komunikacji miejskiej oraz wielkie centra 

handlowe. Oczywiście to tylko parę miejsc, w których można pracować po logistyce. Można 

powiedzieć, że logistyk może pracować w wielu branżach. 



Wynagrodzenie 

Możemy przyjąć, że jako początkujący logistyk zarabia się około 4000 zł, oczywiście tak jak w 

każdej branży wynagrodzenie może się często różnić, zależy to od miejsca, w którym wykonuje 

się zawód.



Wyższy stopień kariery - więcej zarabiasz

Im większe masz doświadczenie w branży logistycznej, tym większe zarobki, np. młodszy 

specjalista ds. logistyki zarabia około 4000 zł brutto, ale zarobki specjalisty ds. logistyki czy 

dyrektora logistyki, a także Logistic Managera są znacznie wyższe. 



Ciekawostka 

▪ Słowo logistyka pochodzi z XIX wiecznego francuskiego słowa “logistique”, które 

oznaczało wyłącznie transport wojska. Dopiero później rozpoczęto używać go w kontekście 

cywilnym. To francuskie słowo jest homonimem słowa greckiego, które jest terminem 

matematycznym i po prostu brzmi tak samo, ale co innego znaczy. 
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