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Technik logistyk: 
zajmuje się: 

 zapewnieniem ciągłości dostaw produktów koniecznych do ciągłego kontynuowania produkcji 

na najlepszym poziomie (kontrola stanu magazynu, rozplanowanie produkcji, prognozowanie 

popytu, ustalenie terminów dostaw, dobieranie dostawców, zakup nowego sprzętu) 

 gospodarką odpadami, miejskimi usługami infrastrukturalnymi (drogi, komunikacja, woda....) 

 organizacją transportu wewnętrznego, krajowego i zagranicznego, czyli zaplanowaniem całej 

drogi towaru (która trasa i jakim środkiem transportu będzie najtańsza, żeby dotrzeć  

do wyznaczonego miejsca o wyznaczonym czasie). 

 

Najważniejsze przedmioty zawodowe:  
 podstawy logistyki 

 gospodarka zapasami magazynowymi 

 ekonomika logistyki 

 transport i spedycja 

 planowanie logistyczne 

 systemy logistyczne 

 gospodarka elektroniczna 

 

Możliwości zatrudnienia: w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach 

przemysłowych czy firmach handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-

spedycyjnych na stanowiskach: 

 specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu 

 specjalisty ds. planowania zakupów 

 specjalisty ds. handlu elektronicznego 

 specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych 

 specjalisty ds. transportu wewnętrznego 

 specjalisty ds. gospodarki materiałowej 
 

Możliwości kontynuowania nauki: wyższe uczelnie techniczne oraz wszystkie kierunki  

i wydziały wyższych uczelni. 
 

Technik logistyk –kierunek dla młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej 

 
 



Technik logistyk 

   loguj się do klas: ID, IE 

 

 

Pragniemy 

uczynić 

wszystko, aby 

uczeń naszej 

szkoły czuł się 

członkiem 

społeczności, 

obywatelem 

swego kraju, 

patriotą, 

Europejczykiem  
 

 

 

 

Dojazd do ZSP 3 z autobusem tramwajem 

 

Widzewa 98 8, 10 

Dąbrowy  4, 14 

Chojen  1 

Helenówka  4 

Dołów  1 

Kurczaków  5 

Teofilowa  8 

Retkini 98 10, 14 

Olechowa 98, 55  

Rokicia 77  

O szkole 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi to szkoła znana od dawna, wciąż 

rozwijająca się i dostosowująca do wymogów współczesnego rynku pracy.  Jej historia sięga 

1953 roku. Ta Szkoła to nie tylko dzień dzisiejszy, ale tradycja i ugruntowana pozycja na 

rynku edukacyjnym miasta Łodzi. 

Swoim uczniom od lat zapewniamy: 

 zdobycie zawodu poszukiwanego na lokalnym i ogólnopolskim rynku pracy, 

 solidne przygotowanie do matury, 

 otwartą drogę na wyższe uczelnie. 

Uczniowie mają tu możliwość rozwijania swoich zainteresowań, uczestniczenia  

w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach. Na terenie szkoły i poza nią realizowane 

są zajęcia pozalekcyjne w następujących dyscyplinach sportu: piłka koszykowa, piłka ręczna, 

piłka siatkowa, piłka nożna, tenis stołowy. 

Absolwenci kierunku technik logistyk posiadają rozległą wiedzę ekonomiczną, 

umiejętności planowania, organizowania, zarządzania i negocjowania oraz posługiwania się 

aktami prawnymi. To poszukiwani pracownicy, o których zatrudnienie zabiegają pracodawcy. 

Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności podczas zajęć odbywających się zarówno 

w Szkole, w specjalistycznych pracowniach zawodowych, jak i we współpracujących  

ze Szkołą przedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach będących jej patronem.  

Od lat nasi uczniowie są laureatami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. 


