
Mój zawód Logistyk 



Logistyk 

Jeszcze kilkanaście lat 
temu mało, kto słyszał 

o profesji logistyka. 
Natomiast dzisiaj to 
jeden z najbardziej 

cenionych i pożądanych 
zawodów na rynku 

pracy. Czym zajmuje się 
osoba zatrudniona na 
danym stanowisku?

 



Czym zajmuje się logistyk?

Zawód logistyka to profesja 
niezwykle wymagająca i 
trudna do zdefiniowania. 

Niesłychanie pomocna jest 
tutaj teoria dwóch 

znawców- L. Pilawskiego i 
W. Chwazika, którzy 

rozgraniczyli dany zawód na 
dwa typy- logistyka ds. 

bieżących i logistyka 
projektanta. W czym tkwi 

różnica?
 



Logistyk ds. bieżących 

Logistyk ds. bieżących to osoba, 
która specjalizuje się w 

zakresie m.in. zarządzania, 
planowania i przepływu 

surowców, półsurowców, 
produktów. Szerzej ujmując, 

to osoba, która 
odpowiedzialna jest za 

zaopatrzenie, planowanie 
procesu produkcyjnego, 
dystrybucję, transport i 
komunikację, czyli dba o 

sprawny i szybki przepływ 
towaru mając na uwadze 

koszty całego przedsięwzięcia.



Logistyk projektant 

Logistyk projektant to osoba, 
która przeprowadza 

analizę danego systemu 
logistycznego, przedstawia 

propozycję określonych 
zmian. I na tym kończy się 

jego rola. Dalsze pole 
działania przejmuje 

logistyk ds. bieżących.
 



W naszej szkole posiadamy specjalność 
Logistyka Wojskowa

Logistyka wojskowa 
skierowana jest do uczniów 
planujących związać swoją 

przyszłość  z zawodem 
żołnierza. Absolwenci 

naszej szkoły będą 
przygotowani do pracy w 

wojskowych pododdziałach 
logistycznych jako wsparcie 
sił lądowych, powietrznych 

i innych.



Gdzie znajdziesz zatrudnienie?
Osoby posiadające kwalifikacje i 
wykształcenie w zakresie logistyki 
znajdą zatrudnienie praktycznie w 

każdej dziedzinie gospodarki, a 
zwłaszcza w sektorze handlowym, 

usługowym, spedycyjnym i 
produkcyjnym. Logistyk może 
pracować m.in. w charakterze 

specjalisty ds. sprzedaży i 
prognozowania popytu, 

specjalisty ds. gospodarki 
magazynowej, specjalisty ds. 

planowania produkcji.
 



Jakie są zarobki?
Ogromne zainteresowanie zawodem 

logistyka w dzisiejszych czasach 
podyktowane jest nie tylko 

możliwościami ciekawej pracy, 
rozwoju, ale również i wysokością 
zarobków. Początkujący logistyk 

może liczyć na pensję w wysokości 
2- 3 tysięcy złotych. Oczywiście 

wysokość gaży rośnie wraz z 
doświadczeniem. Wysokość 

wynagrodzenia zależy również od 
stażu pracy, regionu, wielkości 

firmy czy od rodzaju zajmowanego 
stanowiska.



Dziękuję za uwagę! 
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