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1. Program i organizacja stażu w branży logistycznej

1.1. Warunki realizacji stażu

Program ma za zadanie przygotowanie ucznia do podjęcia zadań zawodowych 
w branży logistycznej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk 
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

• planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łań-
cuchach dostaw;

• zarządzanie zapasami;
• organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową;
• organizowanie prac związanych z planowaniem, organizowaniem i kontrolą 

czynności produkcyjnych;
• zarządzanie gospodarką odpadami; 
• planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jed-

nostkach gospodarczych i administracyjnych. 
W związku z powyższym staż powinien odbywać się w instytucjach  

i przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem 
i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz 
wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści 
wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. 
Technik logistyk powinien umieć dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta 
oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do 
podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców 
i towarów. Technik logistyk analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje 
zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. 

Zadania logistyka to również organizacja produkcji począwszy od zaopatrzenia 
w surowce i materiały, poprzez harmonogramowanie produkcji, nadzorowanie 
jej prawidłowego przebiegu oraz kontrolowanie pod względem ilościowym  
i jakościowym partii produkcyjnych. 

Realizacja praktyki zawodowej jest możliwa również w przedsiębiorstwach 
sektora transportowego, firmach zajmujących się transportem i spedycją. 
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Wobec konieczności ochrony środowiska, stanowiska pracy dla przyszłych 
techników logistyków przewidziane są także w przedsiębiorstwach zajmujących 
się odzyskiwaniem, zabezpieczaniem i utylizacją odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. 

Z powyższego wynika, że stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie  
w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza 
zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności 
i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej 
gotowości do działania, zabezpiecza system dystrybucji, przepływ towarów, usług 
i informacji. 

Plan oraz realizację stażu należy dostosować do możliwości danego 
przedsiębiorstwa. Przewidziany niniejszym programem staż powinien odbywać się 
na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował technik logistyk. 

Program powstał przy współpracy z Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. 
Jest to rodzinna niemiecka firma o międzynarodowym zasięgu działania – wiodący 
producent elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Daje pracę ponad 3600 osobom w 10 krajach na 4 kontynentach. Dr. Schneider 
Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomierzu k. Jeleniej Góry to jeden 
z zakładów produkcyjnych grupy, zatrudniający ponad 1300 pracowników. 
Obsługuje branżę produkcyjną, motoryzacyjną, projektowanie i wdrażanie, 
dlatego jest doskonałym miejscem do realizacji zadań przewidzianych niniejszym 
programem stażu. Wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania w zarządzaniu 
całym łańcuchem dostaw.

Przedmiotem działalności Dr. Schneider Automotive Polska jest produkcja 
części samochodowych z tworzyw sztucznych, dla takich potentatów z branży, jak: 
Mercedes, BMW, Volkswagen, Daimler-Chrysler, Audi, Renault, Ford. 
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1.2. Program stażu

Nazwa modułu Zakres wykonywanych zadań Ilość 
godzin

Bhp, ochrona 
ppoż., ochrona 
środowiska i 
ergonomia na 
stanowisku 
logistyka

 - Zasady BHP.
 - Zasady ochrony przeciwpożarowej.
 - Zasady ochrony środowiska.
 - Zasady ergonomii.
 - Zadania i uprawnienia instytucji.
 - Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy.
 - Instytucje i służby działające w zakresie ochrony śro-

dowiska.
 - Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp.
 - Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.
 - Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w śro-

dowisku pracy logistyka.
 - Ergonomia na stanowisku pracy.
 - Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 - Przepisy prawa dotyczące bhp.
 - Przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożaro-

wej i ochrony środowiska.
 - Pierwsza pomoc.

8

Podstawy 
prowadzenia 
działalności 
logistycznej

 - Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową.
 - Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
 - Przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony 

danych osobowych.
 - Prawo podatkowe.
 - Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej.
 - Marketing mix.
 - Ekonomika przedsiębiorstw.

8

 - Łańcuch logistyczny.
 - Zintegrowany łańcuch dostaw. 6

 - Zasady prowadzenia dokumentacji biurowej.
 - Urządzenia biurowe.
 - Branżowe programy komputerowe.
 - Oprogramowanie komputerowe w pracy biurowej.
 - Korespondencja służbowa.
 - Archiwizacja dokumentów.

4

 - Organizacja spotkań służbowych.
 - Kultura zawodu. 4
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Procesy 
transportowe  
i magazynowe

 - Budynki i budowle magazynowe.
 - Podstawowe i uzupełniające usługi magazynowe.
 - Wyposażenie magazynu podstawowe i pomocnicze.
 - Rozmieszczanie zapasów w magazynie.
 - Odpowiedzialność pracowników magazynu.

6

 - Kanały dystrybucji.
 - Zasady współpracy w kanale dystrybucji.
 - Zasady lokalizowania centrum dystrybucji.
 - Najważniejsze centra dystrybucji w kraju i za granicą.
 - Dokumenty procesów dystrybucji.
 - Zasady przepływu dokumentacji.
 - Zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji.

12

 - Środki transportu.
 - Przewozy ładunków specjalnych i niebezpiecznych.
 - Urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne.
 - Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków.
 - Wykorzystanie map drogowych i szlaków komunika-

cyjnych, rozkładów jazdy przewozów regularnych.
 - Zasady doboru środków technicznych do wykonania 

procesów transportowych.
 - Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i 

wymiany danych.
 - Oznaczenia przewożonych ładunków.

8

 - Regulacje prawne dotyczące przepływu, przechowy-
wania i ochrony informacji.

 - Zasady gospodarki odpadami.
 - Zasady sporządzania dokumentów w jednostkach 

gospodarczych.

4

 - Przepisy i zasady dotyczące organizacji transportu 
pasażerskiego. 4
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Procesy 
produkcji

 - Opracowanie planu zakupów zgodnie z zapotrzebo-
waniem materiałowym.

 - Opracowanie harmonogramu produkcji.
 - Opracowanie procedur zakupowych.
 - Dokonanie optymalnego doboru dostawców.
 - Dobieranie urządzeń technicznych do procesu produkcji.
 - Dobieranie systemu odprowadzania odpadów do sys-

temu produkcji i rodzaju odpadów.
 - Dobieranie systemów informatycznych do formy or-

ganizacji produkcji.
 - Normy i procedury jakości.
 - Wyznaczanie parametrów oceny sprawności przepły-

wów produkcyjnych.
 - Wyznaczanie parametrów do oceny jakości wyrobu.
 - Oprogramowanie służące do sporządzania ewidencji 

 i dokumentacji przepływów produkcyjnych.
 - Ewidencjonowanie przepływów produkcyjnych.

48

Doskonalenie  
i optymalizacja 
procesów 
logistycznych z 
wykorzystaniem 
strategii 
japońskich

 - Zastosowanie strategii Kaizen w celu udoskonalania  
i sterownia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

 - Gospodarowanie zapasami i optymalizacja dostaw  
z wykorzystaniem strategii Just In Time.

 - Produkcja wg czasu taktu (Takt Time).
 - Kanban jako metoda kontroli procesu produkcyjnego.
 - SMED (Single-Minute Exchange Of Die) jako meto-

da odchudzania produkcji (Lean Production)
 - Jidoka jako system usprawniający proces produkcji
 - Poka Yoke jako metoda zapobiegania wadom i po-

myłkom.
 - TPM (Total Productive Maintenance) jako metoda 

służąca zapewnieniu maksymalnej efektywności ma-
szyn i urządzeń.

48

Razem 160

1.3. Uwagi dotyczące dokumentowania przebiegu stażu:

Uczeń odbywający staż zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka stażu 
na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem 
sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń. Zakładowy opiekun stażu 
swoim podpisem potwierdza w dzienniczku wykonywanie zadań przez ucznia. 
Wzór dzienniczka oraz wzór certyfikatu dla ucznia stanowią załączniki do 
Regulaminu staży zawodowych.
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2. Moduł pierwszy- Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska  
    i ergonomia na stanowisku logistyka

2.1. Założenia organizacyjne i programowe

Bhp (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) określa zbiór przepisów i zasad dotyczących 
bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, ale jest to także osobna dziedzina 
wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp 
znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, 
psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad 
dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin 
bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania 
zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do 
zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Każda firma w swoim miejscu pracy musi przestrzegać pewnych norm związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, a pracownicy poddawani są obowiązkowym 
szkoleniom z zakresu bhp. Ten sam obowiązek dotyczy ucznia realizującego 
staż. Przed przystąpieniem do czynności uczeń powinien obowiązkowo przejść 
szkolenie z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Ergonomia jest to nauka o pracy, czyli dyscyplina naukowa zajmująca się 
dostosowaniem pracy do możliwości psychofizycznych człowieka. Ma na celu 
organizację zależności pomiędzy układami: człowiek - maszyna - warunki otoczenia, 
aby wykonywana ona była przy możliwie niskim wysiłku i najbardziej efektywnie, 
co uzyskuje się m.in. poprzez eliminację źródeł chorób zawodowych. Ergonomia jest 
nauką interdyscyplinarną. Korzysta z dorobku takich nauk lub dziedzin naukowych 
jak: psychologia pracy, socjologia pracy, fizjologia pracy, higiena, medycyna pracy, 
organizacja pracy, antropometria oraz nauk technicznych, np. materiałoznawstwa, budowy 
maszyn. Ergonomia na stanowisku logistyka zależna jest od funkcji, jaką wykonuje 
on w organizacji. Czy zajmuje on stanowisko biurowe, analityczne przy komputerze,  
w magazynie. Należy przestrzegać ogólnych zasad bhp i ergonomii, takich jak: 

 - zapewnienie odpowiednich warunków na stanowisku pracy (m. in. odpowied-
niego oświetlenia, siedzenia, odpowiednio wysokich półek itd.);
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 - oznakowanie budynków i pomieszczeń pracy, w celu szybkiej ewentualnej ewakuacji;
 - utrzymywanie pomieszczenia pracy w czystości;
 - zapewnienie odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej.

Program stażu uwzględnia zagadnienia z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej, 
ochrony środowiska i ergonomii. Uczeń powinien mieć możliwość zapoznania się 
z bhp obowiązującym na terenie danego zakładu oraz nauczyć się organizować 
swoje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii. 

2.2. Cele edukacyjne

W wyniku realizacji tego modułu uczeń powinien umieć:

• wyjaśnić zasady bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii;
• scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających  

w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska;
• wskazać prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie bhp;
• opisać zagrożenia związane z pracą logistyka oraz dobrać metody zabiegania 

zagrożeniom związanym z pracą logistyka;
• zorganizować stanowisko pracy logistyka zgodnie z wymogami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochro-
ny środowiska;

• opisać i dobrać rodzaje środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
• ocenić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania 

przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
• opisać metody udzielania pierwszej pomocy i udzielić pierwszej pomocy.

2.3. Przykładowe zadania i rezultaty

Zadanie 1

Na podstawie obserwacji pracownika zajmującego się rozmieszczaniem towaru w 
magazynie oraz analizy przepisów dotyczących ręcznych prac transportowych, uczeń 
ma za zadanie wskazać czynności, do których stosuje się przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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Uczeń notuje cztery zaobserwowane ręczne prace transportowe, a następnie 
każdej z tych czynności przyporządkowuje odpowiedni zapis rozporządzenia.

Rezultaty zadania 1:

• uczeń zna treść Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręc-
znych pracach transportowych;

• uczeń rozróżnia ręczne prace transportowe w magazynie;
• uczeń stosuje przepisy prawne w praktyce.

Zadanie 2

Po zapoznaniu z obowiązkami pracowników działu produkcji oraz magazynu 
uczeń dobiera dla nich środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Wymienia 
je w postaci notatki, argumentując przy tym dlaczego wybrał dany środek. 
Następnie weryfikuje wykonanie zadania podczas wizyty w tych działach i 
obserwacji pracowników. 

Rezultaty zadania 2:

• uczeń zna zasady bhp stosowane w dziale produkcji i w magazynie;
• uczeń potrafi rozróżnić i odebrać środki ochrony indywidualnej;
• uczeń potrafi ocenić i wyjaśnić zasadność stosowania środków ochrony indywidualnej.

Zadanie 3

Uczeń obserwuje pracę wskazanego przez opiekuna stażu stanowiska roboczego. 
Napodstawie obserwacji sporządza stanowiskową instrukcję pracy na 
obserwowanym stanowisku (5 punktów) z uwzględnieniem zasad ergonomii i bhp.

Rezultaty zadania 3:

• uczeń potrafi zastosować w praktyce zasady ergonomii i bhp;
• uczeń potrafi sporządzić stanowiskową instrukcję pracy.
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3. Moduł drugi - Podstawy prowadzenia działalności logistycznej

3.1. Założenie organizacyjne i programowe

Działalność logistyczna może być prowadzona zarówno przez firmy 
produkcyjne jaki i usługowe. Przedsiębiorstwo jest podstawowym i ważnym 
podmiotem we współczesnej gospodarce każdego kraju. Jest miejscem pracy  
i różnorakiej aktywności ludzkiej zatrudnionych w nim osób. Miejscem powstawania 
i realizowania postępu technicznego, źródłem uzyskiwania dochodów, miejscem 
lokowania kapitałów i uzyskiwania zwrotu dla inwestorów. Przedsiębiorstwa 
prowadzą działalność wytwórczą i usługową w różnych branżach, gałęziach  
i działach gospodarki narodowej. W każdym z takich przedsiębiorstw podejmuje 
się działania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw. 

Prowadzona działalność gospodarcza przyjmuje, zależnie od charakteru i skali,  
zróżnicowane formy prawno-własnościowe i organizacyjne. Przedsiębiorstwo 
przechodzi różne fazy swojego istnienia, od jego powstania poprzez różne formy 
przekształceń i rozwoju aż do upadłości. Funkcjonuje w burzliwym otoczeniu oraz 
poddawane jest działaniu mechanizmów rynkowych. 

Prowadzenie działalności logistycznej wymaga spełnienia przewidzianych 
prawem wymogów, dokonania wyboru odpowiedniej formy organizacyjno- 
prawnej, zaprojektowania prawidłowej struktury organizacyjnej, poznania 
zależności między instytucjami i przedsiębiorstwami branży TSL oraz znajomości 
praw i trendów współczesnego rynku usług logistycznych.

W niniejszym module uczeń odbywający staż powinien zapoznać się  
z przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonać ich 
interpretacji. Bardzo pomocna będzie znajomość podstawowych pojęć z zakresu 
mikro- i makroekonomii oraz narzędzi marketingu mix.

3.2. Cele edukacyjne

W wyniku realizacji tego modułu uczeń powinien umieć:

• wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową oraz przedsta-
wić prawa rządzące gospodarką rynkową;
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• wskazać i zinterpretować przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
•  rozróżnić formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;
• wyjaśnić zależności między instytucjami i przedsiębiorstwami występującymi 

w branży logistycznej oraz opisać zadania i funkcje przedsiębiorstw działają-
cych na rynku logistycznym;

• wyszukać informacje o przedsiębiorstwach z branży i zaplanować wspólne 
przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami w branży;

• wskazać rodzaje pism związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
• przestrzegać zasad redagowania korespondencji służbowej;
• wymienić rodzaje urządzeń biurowych pomocnych w prowadzeniu działalno-

ści gospodarczej oraz z nich korzystać;
• korzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie dzia-

łalności;
• opisać rodzaje działań marketingowych;
• zanalizować i zinterpretować wyniki prowadzonej działalności gospodarczej;
• opisać i zastosować zasady przechowywania dokumentów;
• wymienić i zastosować techniki negocjacji handlowych.

3.3. Przykładowe zadania i rezultaty

Zadanie 1

Uczeń zapoznaje się z ofertą handlową przedsiębiorstwa/ katalogiem wyrobów. 
Ocenia zastosowane bodźce marketingowe - kolorystyka, grafika, rabaty  
i promocje. Następnie przedstawia swoje propozycje: 

 - projektuje hasło reklamowe dla wybranej pozycji produktowej, 
 - rabat ilościowy i lojalnościowy,
 - gadżet reklamowy dodawany gratis przy zakupie.

Rezultaty zadania 1:

• uczeń zna ofertę firmy i potrafi ją ocenić z punktu widzenia bodźców marke-
tingowych;

• uczeń potrafi dobrać narzędzia marketingu- mix do wybranych pozycji katalogu.
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Zadanie 2

Uczeń przygotowuje treść emaila, w którym zaprasza klienta na negocjacje 
handlowe. Następnie sporządza plan negocjacji.

Rezultaty zadania 2:

• uczeń zna zasady sporządzania korespondencji służbowej;
• uczeń potrafi zaplanować negocjacje handlowe.

Zadanie 3

Uczeń wyszukuje w Internecie pięć przedsiębiorstw z tej samej branży co firma, 
w której odbywa praktykę. Porównuje ofertę, wskazuje obszary, w których 
przedsiębiorstwa mogłyby nawiązać współpracę. 

Rezultaty zadania 3:

• uczeń zna ofertę oraz zakres działania przedsiębiorstw z branży;
• uczeń wskazuje zależności oraz potrafi zaplanować wspólne przedsięwzięcia 

firm z branży.
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4. Moduł trzeci - Procesy transportowe i magazynowe

4. 1. Założenia organizacyjne i programowe

Potrzeby społeczne generują niezbędność posiadania wszelkiego rodzaju dóbr 
materialnych w postaci różnorodnych wyrobów. Przygotowanie takich wyrobów 
realizowane jest przez procesy produkcyjne (tj. pozyskiwanie, przetwarzanie 
i obróbkę) w przedsiębiorstwach przemysłowych. Relacje związane  
z wytworzeniem produktów i ich konsumpcji odbywają się poprzez dystrybucję 
tych wyrobów, która ściśle związana jest z procesami transportowymi  
i magazynowymi. Następują więc odpowiednio przemiany wyrobów (towarów) 
w sensie przestrzenno-czasowym w przedsiębiorstwach logistycznych. 

Procesy logistyczne zachodzą w trzech obszarach: 

• w obszarze przepływu transportowego ładunków, czyli tzw. czystej pracy prze-
wozowej – jest to transport daleki lub transport zewnętrzny, 

• w obszarze przeładunku i przemieszczania ładunków, czyli transportu bliskie-
go lub transportu wewnętrznego,

• w obszarze procesów manipulacyjnych, czyli magazynowania i składowania. 
W tym pojęciu, logistyka jest ściśle związana z realizacją procesów 

transportowych, służących do tworzenia efektywnych łańcuchów dostaw dóbr 
rzeczowych dla ich odbiorców. 

Przedsiębiorstwo staje się dostawcą pakietu usług logistycznych, takich jak: 

 - usługi polegające na przemieszczaniu i magazynowaniu dóbr rzeczowych, 
 - usługi związane z gospodarką materiałową i dystrybucją wyrobów obejmujące: 

realizację zamówień, inwentaryzację zapasów, kontrolę i znakowanie towarów, 
promocję wyrobów, badanie popytu i prognozowanie sprzedaży, 

 - usługi finansowe obejmujące: ubezpieczenie przesyłek, finansowanie transak-
cji, realizowanie płatności, ewidencjonowanie operacji finansowych, 

 - usługi informacyjne w zakresie diagnozy sytuacji na rynku zaopatrzenia lub 
zbytu, monitorowania przebiegu procesów logistycznych. 

Moduł dotyczy procesów transportowych i magazynowych, a zatem skupiono 
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się na realizacji zadań ukierunkowanych na analizowanie infrastruktury 
magazynowej, poznanie procedur i dokumentów magazynowych oraz obliczanie 
wskaźników efektywności pracy magazynu. Zagadnienia transportowe dotyczą 
transportu wewnętrznego (urządzenia manipulacyjne i przeładunkowe) 
oraz zewnętrznego (charakterystyka dostępnej floty transportowej, wybór 
optymalnego przewoźnika, planowanie tras, dokumenty przewozowe).  

4.2. Cele edukacyjne

W wyniku realizacji tego modułu uczeń powinien umieć:

• rozpoznać rodzaje magazynów, wyjaśnić funkcje i zadania magazynów w sys-
temie logistycznym;

• dobrać wyposażenie magazynu do przechowywanych materiałów;
• scharakteryzować parametry decydujące o sposobie i czasie przechowywania 

materiałów;
• opisać zasady przyjęcia towarów do magazynu, rozmieszczenia towarów  

w magazynie zgodnie z systemem przechowywania zapasów;
• zaplanować proces pakowania, zapakować produkty, wydać towar z magazynu;
• zanalizować przepisy prawa dotyczące gospodarki opakowaniami;
• ocenić gospodarowanie zapasami na podstawie mierników efektywności go-

spodarki materiałowej;
• opracować wyniki oceny wskaźnikowej i procesowej pracy magazynu;
• opisać zasady odpowiedzialności pracowników magazynu za powierzone mienie;
• wskazać czynniki decydujące o doborze kanału dystrybucji oraz o wyborze 

kontrahentów; 
• opisać mechanizm funkcjonowania centrów logistycznych;
• sporządzić dokumenty przewozowe dotyczące przepływu miedzy ogniwami 

kanału dystrybucji w języku polskim;
• sporządzić dokumenty handlowe dotyczące przepływu między kanałami dystrybucji;
• sprawdzić poprawność sporządzenia dokumentów;
• scharakteryzować typowe środki transportu, środki transportu ładunków nie-

bezpiecznych i specjalnych oraz określić zagrożenia związane z transportem 
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ładunków niebezpiecznych i specjalnych;
• scharakteryzować techniczne wyposażenie magazynu oraz urządzenia przeła-

dunkowe i manipulacyjne;
• dobrać optymalne miejsca składowania i przeładunku;
• rozróżnić czynności determinujące czas dostawy w różnych gałęziach transportu;
• posłużyć się mapami drogowymi i szlakami komunikacyjnymi podczas plano-

wania przewozu osób i towarów;
• przygotować dokumenty związane z procesami logistycznymi w jednostce go-

spodarczej;
• sporządzić korespondencję handlową;
• zastosować normy i standardy elektronicznej wymiany danych;
• opisać zasady komunikacji zbiorowej.

4.3. Przykładowe zadania i rezultaty

Zadanie 1

Na podstawie obserwacji magazynów znajdujących się na terenie zakładu uczeń 
wypełnia następującą tabelę:

Rodzaj magazynu
(otwarty/półotwarty/

zamknięty)

Składowane 
towary

Wyposażenie 
magazynu

Stosowane warunki 
przechowywania

Rezultaty zadania 1:

• uczeń dostrzega zależność pomiędzy rodzajem magazynu a rodzajem składo-
wanych towarów;

• uczeń wskazuje wyposażenie niezbędne do składowania wskazanych rodzajów 
towarów;

• uczeń wskazuje wpływ warunków przechowywania na właściwości towarów 
składowanych w magazynie.

Zadanie 2

Na podstawie wybranego zamówienia uczeń wykonuje następujące czynności:
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 - kompletuje zamówienie, wskazując niezbędne do kompletacji urządzenia ma-
nipulacyjne,

 - dobiera opakowanie i mocowanie zapewniające bezpieczny transport oraz od-
powiednie oznakowanie przesyłki,

 - przygotowuje wzorcowe dokumenty związane z wydaniem towaru z magazynu 
(WZ) oraz fakturę,

 - sporządza list przewozowy.

Rezultaty zadania 2:

• uczeń zna procedury związane z obsługą zamówienia;
• uczeń planuje bezpieczny transport do klienta;
• uczeń potrafi odpowiednio oznaczyć wysyłkę;
• uczeń potrafi wypełnić dokumenty związane z wydaniem towaru z magazynu, 

sprzedażą oraz transportem.

Zadanie 3
 

Do wykonania tego zadania niezbędne będzie pozyskanie następujących 
informacji (dotyczących poprzedniego miesiąca):

 - pojemność użytkowa magazynu zgodnie z planem zagospodarowania,
 - pojemność magazynu przeznaczona do składowania,
 - pojemność magazynu wykorzystywana do składowania,
 - wartość technicznego wyposażenia magazynu (w zł).

Na podstawie powyższych danych uczeń dokonuje wyliczenia i interpretacji 
następujących wskaźników:

 - wskaźnik wykorzystania pojemności użytkowej magazynu,
 - wskaźnik wykorzystania  pojemności składowej magazynu,
 - wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu,
 - wskaźnik uzbrojenia technicznego przestrzeni magazynowej.

Rezultaty zadania 3:

• uczeń potrafi ocenić efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej;
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• uczeń potrafi ocenić techniczne uzbrojenie magazynu.
5. Moduł czwarty - Procesy produkcji

5.1. Założenia organizacyjne i programowe

Celem działalności organizacji gospodarczych funkcjonujących w otoczeniu 
konkurencyjnym jest zaspokojenie potrzeb ich klientów. Dlatego efekty 
końcowe w formie wytworzonych produktów i usług powinny się odznaczać 
jak największą wartością dodaną dla docelowego konsumenta. 

Zadanie logistyki produkcji polega przede wszystkim na zapewnieniu 
optymalnego przepływu materiałów i informacji w procesie produkcji. 

Za procesy podstawowe w logistyce uważa się:

 - rozwój produktu - od momentu rozpoznania potrzeb na rynku do momentu 
wprowadzenia produktu w obieg;

 - sprzedaż - od chwili wskazania potencjalnych klientów do chwili podjęcia 
przez nich decyzji o dokonaniu zakupu;

 - realizację zamówienia - od złożenia zamówienia do otrzymania za nie należnej 
zapłaty;

 - zaopatrzenie - od identyfikacji zapotrzebowania na materiał do jego otrzymania 
i uregulowania należności wobec dostawcy;

 - produkcję - od zidentyfikowania istniejącego zapotrzebowania na produkt do 
czasu wykonania tego produktu;

 - dystrybucję - od wyprodukowania wyrobu gotowego do dostarczenia go do 
odbiorcy;

 - obsługę posprzedażową- mającą na celu utrzymanie klienta.

5.2. Cele edukacyjne

W wyniku realizacji tego modułu uczeń powinien umieć:

• opracować plan zakupów zgodnie z zapotrzebowaniem materiałowym oraz 
procedur zakupowych;

• dokonać optymalnego wyboru dostawców;
• opracować harmonogram produkcji;
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• wyznaczyć parametry i ilość środków transportu wewnętrznego do wykonania 
przepływu produkcyjnego;

• dobrać system odprowadzania odpadów do systemu produkcji i rodzaju odpadów;
• zastosować regulacje prawne polskie i UE dotyczące odpadów;
• dobrać systemy informatyczne do formy organizacji produkcji;
• zorganizować przepływ zasobów i informacji między stanowiskami pracy we-

dług przyjętego planu;
• opracować harmonogram pracy;
• opisać systemy wspomagające zarządzanie przepływami produkcyjnymi;
• wyznaczyć parametry oceny sprawności przepływów produkcyjnych oraz pa-

rametry do oceny jakości wyrobu;
• zastosować normy i procedury oceny jakości;
• przeprowadzić analizę danych dotyczących przepływów produkcyjnych;
• zastosować programy komputerowe wspomagające analizę i monitorowanie 

przepływów logistycznych w produkcji;
• zastosować zasady sporządzania dokumentów produkcyjnych oraz sporządzić 

dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych;
• zastosować programy komputerowe do sporządzania dokumentacji przepły-

wów produkcyjnych.

5.3. Przykładowe zadania i rezultaty

Zadanie 1

Na podstawie kilku ofert dostawców surowców i materiałów do produkcji oraz 
kryteriów branych pod uwagę przy wyborze kontrahenta, dokonaj analizy i wybierz 
optymalnego dostawcę przy pomocy metody średniej ważonej. 

Kryterium 1
(waga …..)

Kryterium 2
(waga …..)

Kryterium 3
(waga …..)

Kryterium 4
(waga …..) Ocena

Dostawca A
Dostawca B
Dostawca C

Wybieram dostawcę ……………………………………………………………
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Rezultaty zadania 1:

• uczeń potrafi dokonać analizy ofert;
• uczeń wskazuje kryteria istotne przy wyborze dostawcy surowców i materiałów;
• uczeń potrafi dokonać wyboru dostawcy surowców i materiałów przy pomocy 

metody średniej ważonej.

Zadanie 2 

Uczeń sporządza drzewo (strukturę) dowolnego wyrobu gotowego wytwarzanego 
w przedsiębiorstwie. Następnie, na podstawie wielkości zamówienia oraz 
stanu zapasów poszczególnych elementów struktury wyrobu, dokonuje 
obliczenia potrzeb brutto i netto dla wyrobu gotowego oraz wchodzących  
w jego skład surowców, materiałów, podzespołów.

Rezultaty zadania 2:

• uczeń potrafi wykonać drzewo wyrobu;
• uczeń potrafi dokonać analizy dostępnych surowców, materiałów oraz podze-

społów niezbędnych do realizacji danego zamówienia.

Zadanie 3

Uczeń wymienia i załącza 3 przykładowe wzory dokumentów dotyczących 
przepływów produkcyjnych. Pod każdym wzorem opisuje zastosowanie 
danego dokumentu. 

Rezultaty zadania 3:

• uczeń zna dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych oraz ich zastoso-
wanie;

• uczeń potrafi wypełnić dokumentację związaną z przepływami produkcyjnymi.
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6. Moduł - Doskonalenie i optymalizacja procesów 
    logistycznych z wykorzystaniem strategii japońskich

6.1. Założenia organizacyjne i programowe

Japonia była pierwszym krajem, w którym koncepcja zarządzania 
zintegrowanymi łańcuchami dostaw została wykorzystana w praktyce życia 
gospodarczego. Powyższe stwierdzenie jest przesłanką do wyciągnięcia wniosku, 
że każdy uczeń, a później absolwent technikum logistycznego, winien nie tylko 
znać założenia oraz zastosowanie najważniejszych strategii japońskich, ale także 
wdrożyć w swej przyszłej pracy zawodowej rozwiązania zgodne z  tymi strategiami. 

Według systemu zapoczątkowanego przez Toyotę, w Japonii wszystko dostarcza 
się w ciągu jednego dnia, nie ma tam magazynów.  Mimo, że kraj ten rozciąga się 
na długość ponad 3 tys. km, jedynym miejscem, w którym znajduje się  towar jest 
transportująca go ciężarówka. Nie oznacza to jednak, że logistycy są niepotrzebni  
w fabrykach czy magazynach. Logistyka ma być gwarancją regularności  
i stabilności, elementem efektywności całego systemu. Logistycy muszą myśleć  
i pracować, tak jakby zajmowali się rzeczami świeżymi, potrzebnymi natychmiast.

Procesy logistyczne mają się przekładać na większą wartość dodaną, a logistyk 
musi myśleć o użyteczności swej pracy. Wielkości zamówień regulowane są 
zgodnie ze zdolnościami produkcyjnymi wszystkich procesów. Za tę relację między 
organizacją produkcji, a skróceniem czasu przepływu odpowiada właśnie logistyk.

Dlatego zaprezentowane w tym module strategie oraz zadania do wykonania 
mają  uświadomić uczniom zasadność oraz zalety stosowania poszczególnych 
rozwiązań. Celem tych działań jest terminowe dostarczanie odpowiedniej ilości 
materiałów, eliminując czas transportu i magazynowania oraz ograniczając ilość 
produktów wadliwych czy zamówień realizowanych z opóźnieniem.

6.2. Cele edukacyjne
W wyniku realizacji tego modułu uczeń powinien umieć:

• wymienić podstawowe założenia wybranych strategii japońskich (Kaizen, 
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Just In Time, Takt Time, Kanban, SMED, Jidoka, Poka Yoke, TPM);
• wskazać obszary działalności firmy oraz przykłady zastosowania ww. strategii;
• wymienić mocne strony stosowania ww. strategii;
• zaproponować zastosowanie ww. strategii w obszarach, w których okazałoby 

się to korzystne i zasadne.

6.3. Przykładowe zadania i rezultaty

Zadanie 1

Na podstawie obserwacji oraz informacji uzyskanych od opiekuna stażu uczeń 
wypełnia poniższą tabelę:

Strategie
Miejsce 

zastosowania 
(dział)

Przykłady Efekty

Kaizen

Just In Time

Takt Time

Kanban

SMED

Jidoka

Poka Yoke

Rezultaty zadania 1:

• uczeń potrafi zidentyfikować poszczególne strategie i działania im podporząd-
kowane;

• uczeń potrafi dostrzec efekty zastosowania poszczególnych strategii.

Zadanie 2

Na podstawie rezultatów zadania 1 uczeń dokonuje oceny, która (jego zdaniem) 
strategia jest najbardziej kluczowa i przydatna dla firmy. Argumentuje swoją 
odpowiedź. 
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Rezultaty zadania 2:

• uczeń dokonuje analizy zidentyfikowanych strategii;
• uczeń wyciąga wnioski na podstawie własnych obserwacji.

Zadanie 3

Na podstawie dostępnej karty Kanban uczeń dokonuje jej analizy oraz 
identyfikacji poszczególnych pól i oznaczeń. 

Rezultaty zadania 3:

• uczeń zna obieg karty Kanban;
• uczeń potrafi zidentyfikować poszczególne oznaczenia i symbole;
• uczeń dokonuje analizy przykładu zastosowania strategii Kanban.

7. Metodyka realizacji stażu

Zakres niniejszego programu uwzględnia wymagania współczesnego rynku 
pracy w branży TSL, jakim musi sprostać absolwent technikum logistycznego. 
Treści wykraczają poza podstawę programową, dlatego uczeń realizujący staż ma 
możliwość zdobycia dodatkowych wiadomości i umiejętności oczekiwanych na 
rynku pracy.

W trakcie realizacji stażu uczeń powinien w jak najszerszym zakresie zapoznać 
się z pracą przedsiębiorstwa. Realizacja stażu powinna odbywać się poprzez 
obserwację pracy poszczególnych działów, a następnie poprzez wykonywanie zadań 
zawartych w niniejszym programie oraz zadań zlecanych przez opiekuna stażu. 
Podczas stażu, uczeń powinien zwrócić uwagę na korelację pomiędzy programem, 
zadaniami, a specyfiką przedsiębiorstwa. Oczywistym jest, że uczeń i opiekun 
mogą korzystać z proponowanych treści i zadań w dowolny sposób. Wynikać to 
będzie przede wszystkim z bieżących potrzeb i działań przedsiębiorstwa. 

Opiekun stażu powinien też elastycznie wykorzystywać jednostki godzinowe 
na realizację zadań w ramach poszczególnych modułów. Po każdym dniu stażu 
powinno zostać przeprowadzone podsumowanie i określenie wniosków do 
następnych działań szkolących. 
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Realizator:
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