
ÓSMOKLASISTO ! ! !
OFERTĘ DLA CIEBIE MAMY,  

NA LOGISTYKĘ 

ZAPRASZAMY!!!



TRANSPORT – SPEDYCJA -
LOGISTYKA

TSL jest branżą zajmującą się kompleksową 

obsługą przewozów transportowych, od 

zaplanowania całego procesu, 

przygotowania do niego, nadania przesyłki, 

aż po sam proces i jego pozytywne 

zakończenie. Każda z tych części 

składowych TSL jest równie ważna, 

niedociągnięcia w którejkolwiek z nich 

prowadzą do zaburzenia równowagi i 

efektywności całego procesu 

transportowego danego towaru. TSL jest 

branżą wciąż rozwijającą się, jej rozwój 

następuje wraz z rozwojem gospodarczym, 

bowiem zapotrzebowanie na kompleksowe 

usługi transportowe wciąż gwałtownie 

rośnie



TRANSPORT – SPEDYCJA -
LOGISTYKA

• Transport — oznacza przewóz osób lub ładunków z jednego miejsca do 

drugiego na terenie kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Rodzaje transportu 

możemy rozróżnić ze względu na transport lądowy (drogowy, kolejowy), 

powietrzny (samoloty, helikoptery), bądź transport morski (statki, prom).

• Spedycja — jest ściśle związana z transportem towarów. Celem spedycji, jest 

zorganizowanie transportu w taki sposób, aby ładunek dotarł w bezpieczny 

sposób we wskazanym terminie pod dokładny adres doręczenia. Spedycja 

zajmuje się obsługą przesyłki zarówno w zakresie jej nadania, jak i odbioru.

• Logistyka — obejmuje wszystkie działania związane z przenoszeniem dóbr i 

obejmuje proces systematycznego, zintegrowanego planowania i zarządzania 

całym łańcuchem dostaw. Zadania logistyczne dotyczą wielkich koncernów, 

korporacji, jak i małych przedsiębiorstw.







CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK LOGISTYK?

Technik logistyk

zajmuje się planowaniem, organizowaniem, 

kierowaniem i kontrolowaniem 

przemieszczania towarów od producenta do 

konsumenta.

Technik logistyk

analizuje stan zakupów i nimi zarządza, 

obsługuje zamówienia i organizuje 

transport, wykorzystując w tym celu 

systemy informatyczne.



JAKIE KWALIFIKACJE UZYSKUJE UCZEŃ 
KSZTAŁCĄCY SIĘ W ZAWODZIE 

TECHNIK LOGISTYK?

SPL.01 - Obsługa magazynów SPL.04 - Organizacja transportu



CZEGO UCZY SIĘ LOGISTYK?
W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

• organizowanie, monitorowanie i kontrolowanie procesów 

magazynowych,

• zarządzanie zapasami,

• sporządzanie dokumentów magazynowych,

• gospodarka magazynowa,

• planowanie produkcji,

• dystrybucja produktów,

• organizowanie przewozu ładunków,

• sporządzanie dokumentów przewozowych,

• wybór odpowiedniego kontrahenta.



I CO DALEJ ...? GDZIE MOŻE ZNALEŹĆ 
ZATRUDNIENIE LOGISTYK?

Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, 

przemysłowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych, urzędach 

administracji, m. in. na stanowiskach:

• -specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu,

• -specjalista ds. planowania zakupów,

• -specjalista ds. magazynowania,

• -specjalista ds. handlu elektronicznego,

• -specjalista ds. produkcji i zapasów,

• -specjalista ds. transportu,

• -specjalista ds. logistyki,

• -specjalista ds. dystrybucji.





STUDIA?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów 

licencjackich i magisterskich na wydziałach wszystkich uczelni państwowych i 

prywatnych



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CKZIU?
• Masz możliwość zdobycia najbardziej poszukiwanego zawodu na współczesnym rynku pracy

• Posiadamy nowoczesne pracownie logistyczne,

• Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycielską

• Współpracujemy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,

• Odnosimy sukcesy, mamy 5 laureatów zawodów centralnych Ogólnopolskiej Olimpiady 

Logistycznej,

• Uczniowie mogą w ramach projektu „ Podnoszenie jakości kształcenia w powiecie zielonogórskim” 

zdobyć prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózek widłowy, uczestniczyć w płatnych stażach,

• W oparciu o system Epicor iScala, wykorzystywany w największych firmach logistycznych, masz 

pierwszy kontakt z oprogramowaniem biznesowym przydatnym w późniejszej pracy,

• Uzyskujemy ponadprzeciętne wyniki egzaminu zawodowego,

• Czekamy właśnie na Ciebie!

Droga do sukcesu w logistyce rozpoczyna się 

od CKZiU!!!











ZACZNIJ SWOJĄ PRZYGODĘ Z LOGISTYKĄ 
OD CKZIU W SULECHOWIE



KONTAKT

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów, tel. 68 385 2686

e-mail: cksulechow@sekretariat.pl

Strona internetowa: www.cksulechow.pl

http://www.cksulechow.pl/

