
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpiecznie majątku

Przyjmowanie i wydawanie zapasów

Podstaw logistyki

Organizacji magazynów

Przechowywanie zapasów

 
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. 

Coyle J. J., Bardi E. J., Langrey Jr. J. C.: Zarządzanie Logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 51–52 

Czego uczymy 
się na kierunku 
LOGISTYKA ? 



 

 

 
 

 

  

TECHNIK 
LOGISTYK

ANALIZUJE OFERTY 
HANDLOWO-

TRANSPORTOWE

NEGOCJUJE CENY I 
ANALIZUJE KOSZTY 

DOSTAW TOWARÓW

ZARZĄDZA 
GOSPODARKĄ 

MAGAZYNOWĄ

ZARZĄDZA SYSTEAMAMI
INFORMATYCZNYMIDOBIERA ŚRODKI 

TRANSPORTU DO ZLECEŃ 
PRZEWOZOWYCH

PLANUJE I ORGANIZUJE 
PRACE ZWIĄZANE Z 

PROCESAMI 
LOGISTYCZNYMI

Przedmioty punktowane w rekrutacji

Język 
Angielski

Język 
Polski

Geografia

Geografia

• PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

Język 
angielski

Język 
niemiecki



 

 

 

 

 
 

 

Mocne strony kierunku logistyka? 

ü Multimedialne wyposażenie sal lekcyjnych 

ü Nowoczesny sprzęt komputerowy 

ü Sala rekreacyjna do wspólnego wypoczynku 



 

 

 

Dlaczego to właśnie nas musisz wybrać? 



 

 

 



 

 

 

 
 

  

A ponadto szkoła oferuje: 
 

ü Zajęcia na pobliskim basenie w ramach lekcji WF  
ü Stypendia dla uczniów 
ü Wspieranie zainteresowań uczniów 
ü Catering  



 

 

 

 

ABOLWENT 
LOGISTYK

Prowadzenie 
działalności 

marketingowej 
na rynku usług 
logistycznych

Zarządzanie 
zapasami 

i tworzeniem 
planów dostaw

Umiejętne 
wypełnianie 

dokumentów 
magazynowych

Umiejętne 
obsługiwanie 
programów 

informatycznych

Organizowanie 
proceu  

zaopatrzenia, 
magazynowania 

i transportu
Otworanie 

własnej firmy

Posługiwanie się 
językiem 

zawodowym

Łatwe 
nawiązywanie 

kontaktów

Znalezienie 
dobrej pracy 
w zawodzie

Absolwent kierunku technik logistyk 
znajdzie zatrudnienie jako 

Specjalista ds. 
zarządzania produkcją 

Spedytor krajowy i 
międzynarodowy 

Specjalista ds. 
zaopatrzenia i 

zakupów 

Logistyk 
miejski 

Specjalista ds. 
gospodarki 
odpadami 

Specjalista ds. 
logistycznych 

systemów 
informatycznych 

Specjalista ds. 
organizacji imprez 

masowych 

Specjalista ds. 
celnych i transportu 
międzynarodowego 

Specjalista ds. 
dystrybucji 

Specjalista ds. 
gospodarki 

magazynowej 

…z następującymi umiejętnościami: 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Transport
Spedycja 
Przemysł

Budownictwo
Handel
Usługi

Informatyka

Logistyka to nowoczesny zawód, dający perspektywy pracy 
w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach. 

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków 
należą przede wszystkim: 

Nasza szkoła oferuje praktyki w Opolskiej 
firmie logistycznej: 



 

 

 

 
 
 
 
 

 https://szkolykatolickie.opole.pl 

 
https://www.facebook.com/katolikopole 

 

ZNAJDZIESZ NAS 
TUTAJ: 

Ul. Plebiscytowa 5, 
45-361 Opole 

A czy Ty wybrałeś już szkołę, jeśli nie,  
to zapraszamy Cię do nas. 

A może zostaniesz razem z nami 
perfekcyjnym logistykiem! 

ZAPRASZAMY 
Szkoły Katolickie w Opolu 

 

U nas nauka 
jest 

darmowa!!! 

Wspieramy 
indywidualne 

potrzeby każdego! 


