
Dzień praktyki Tematyka zajęć 

1 Zapoznanie z zadaniami i uprawnieniami instytucji – miejscu praktyki. 
Zapoznanie z zasadami  BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony 
środowisk. 
Poznanie wymogów  ergonomii na stanowisku pracy. 
Zapoznanie z ewentualnymi czynniki szkodliwymi dla zdrowia, 
występującymi  w środowisku pracy logistyka (miejscu odbywania 
praktyk). 
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. 
Zasady udzielania pierwszej pomocy.  

2 Ochrona danych osobowych. 

 Zasady prowadzenia dokumentacji biurowej. 
Urządzenia techniki biurowej (wykorzystanie urządzeń biurowych). 
Rodzaje urządzeń biurowych pomocnych w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. 

 Korespondencja służbowa (zasady sporządzania dokumentacji 
handlowej, finansowej, marketingowej). 

 Kultura zawodu. 

Branżowe programy komputerowe (wykorzystanie programów 

komputerowych wspomagających prowadzenie działalności 
gospodarczej). 

3 Łańcuch logistyczny. 
Zintegrowany łańcuch dostaw (zasady współpracy w łańcuchu dostaw).  
Miejsce firmy (siedziby praktyk) w łańcuchu dostaw. 

4 Kanały dystrybucji wykorzystywane w miejscu praktyk. 
Zasady współpracy w kanale dystrybucji. 
Dokumenty procesów dystrybucji wykorzystywane w firmie. 
Zasady lokalizowania centrum dystrybucji. 

5 Podstawowe i uzupełniające usługi magazynowe. 
Wyposażenie magazynu podstawowe i pomocnicze. 
Dobór wyposażenia magazynu do przechowywanych materiałów. 
Rozmieszczanie zapasów w magazynie. 
Parametry decydujące o sposobie i czasie przechowywania materiałów. 
Dobór temperatury, wilgotności i czasu przechowywania materiałów. 
Zasady przyjęcia towarów do magazynu. 
Zasady rozmieszczenia towaru w magazynie zgodnie z systemem 
przechowywania zapasów. 
Planować wydawania towaru z magazynu. 
Planować proces pakowania. 
Proces pakowania produktów. 

6 Odpowiedzialność pracowników magazynu. 
Zapoznanie z zasadami  odpowiedzialności pracowników magazynu za 
powierzone mienie. 
Sposoby inwentaryzacji. 

7 Zasady sporządzania,  przepływu i przechowywania dokumentacji. 
Środki transportu. 
Zasady doboru środków technicznych do wykonania procesów 
transportowych. 
Oznaczenia przewożonych ładunków. 
Ćwiczenia w przygotowaniu dokumentacji związanej z procesami 
logistycznymi w jednostce gospodarczej. 

8 Wykorzystanie map drogowych i szlaków komunikacyjnych, rozkładów 
jazdy przewozów regularnych. 
Przepisy i zasady dotyczące organizacji transportu pasażerskiego. 
Ćwiczenia w posługiwaniu  się mapami drogowymi i szlakami 
komunikacyjnymi-  planowanie przewozu osób i towarów. 

9 Zasady gospodarki odpadami. 
Ochrona środowiska w miejscu pracy. 
Gospodarka opakowaniami. 

10 Przewozy ładunków specjalnych i niebezpiecznych. 
Urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne. 
Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków. 

 


