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Temat:  Miejsca, gdzie może pracować logistyk.



Czym 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.



Gdzie można pracować po logistyce?

• Osoby z wykształceniem logistycznym mają sporo możliwości. Studia 
logistyczne przygotowują przede wszystkim do pracy w miejscach, w 
których kluczową rolę odgrywa zaopatrzenie, planowanie produkcji, 
komunikacja oraz dystrybucja towarów. A absolwenci szkół wyższych 
mogą szukać zatrudnienia w różnych branżach, gdzie  
najpopularniejszymi wśród logistyków sektorami są:



Firmy transportowe

• Firmy transportowe zajmują się przewozem rzeczy pojazdami 
samochodowymi. W ramach transportu drogowego, przedsiębiorca 
może także świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa przy przewozie 
rzeczy.



Centra logistyczne

• Centra logistyczne to wyspecjalizowana struktura gospodarcza 
grupująca na zwartym obszarze duży zbiór przedmiotów 
specjalizujących się w organizacji i fizycznym przepływie mas 
towarowych. Ma charakter publiczny. Stanowi punkt styku popytu
i podaży usług logistycznych i transportowych



Zakłady komunikacji miejskiej

• Zakłady komunikacji miejskiej to zakłady obsługujące transport 
zbiorowy w terenie.



Przedsiębiorstwa magazynowe

• Przedsiębiorstwa magazynowe - celem jest właściwe 
przechowywanie dóbr materialnych pozwalające zabezpieczyć 
funkcjonowanie przedsiębiorstwa.



Lotniska

• Lotnisko – wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni, 
w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, 
lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, 
wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami 
budowlanymi o charakterze trwałym.



Porty morskie

• Port morski – rodzaj portu wodnego, położonego nad oceanem, 
morzem lub morskimi wodami wewnętrznymi danego państwa. 
Tworzą go akweny i obszar lądowy oraz związana z nimi infrastruktura 
portowa. Jest podstawowym punktem umożliwiającym żeglugę, 
transport morski i ruch pasażerski.



Stacje kolejowe

• Stacja kolejowa – posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, 
oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden 
tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój 
bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład
lub kierunek jazdy.



Jak wysokie są zarobki w branży logistycznej?

Początkujący logistyk może zarabiać około 4000 zł brutto. W zależności 
od wykonywanej pracy, a także doświadczenia w branży logistycznej, 
zarobki są znacznie wyższe. 



Dziękuję za obejrzenie prezentacji.


