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Cel szkolenia: 

1. Zapoznanie uczestników z zasadami zarzadzania magazynem, organizacja przepływów magazyno-

wych 

2. Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania inwentaryzacji oraz najważniejszymi zasadami 

BHP oraz ppoż. 

3. Zapoznanie uczestników z metodami sterowania zapasami oraz podstawowymi miernikami zapasów  

i magazynu 

4. Omówienie wykorzystania nowoczesnej technologii w magazynie 

 

Korzyści: 

 

1. Uczestnik pozna zasady organizacji przestrzeni magazynowej oraz przepływów w magazynie 

2. Uczestnik zapozna się z podstawowymi regułami tworzenia i realizacji procedur w magazynie oraz ob-

rotem dokumentami magazynowymi 

3. Uczestnik będzie potrafił planować działania kompletacyjne w magazynie 

4. Uczestnik będzie rozumiał podstawowe zasady sterowania uzupełnieniami zapasów 

 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie przeznaczone jest dla magazynierów, kierowników magazynu.  

 

Logistyka w magazynie 

Czas trwania szkolenia – 8  godzin dydaktycznych 

Forma szkolenia – wykład/warsztaty/dyskusja 

Przygotowanie i prowadzenie: dr Agata Kozioł 

 

Program merytoryczny: 

 
1. Efektywny magazyn 

a) Jakie cechy powinien mieć dobrze zarządzany magazyn? 

b) Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów 

c) Metoda 5S w magazynie 

 

2. Organizacja przepływów w magazynie 

a) Technologia składowania 

b) Procedury i dokumentacja magazynowa 

c) BHP i ppoż. w magazynie 

d) Inwentaryzacja w magazynie 

 

3. Sterowanie uzupełnieniami zapasów 

http://www.otrek.com.pl/
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a) Czynniki wpływające na kształtowanie zapasów 

b) Metody sterowania uzupełnieniami zapasów 

c) Analiza wskaźnikowa zapasów 

 

4. Ocena wskaźnikowa pracy w magazynie 

a) Wskaźniki zagospodarowania przestrzenia magazynowej 

b) Wskaźniki oceny pracy magazynowej 

 

5. Nowoczesne technologie w magazynie 

a) Kody kreskowe w magazynie – kod produktu, kod miejsca paletowego 

b) Technologia „picking by light” 

c) RFID 

 
 
 

Trener prowadzący: 

dr Agata Kozioł 

Trener biznesu i konsultant wielu firm polskich i międzynarodowych. Doktor nauk o zarzadzaniu. Posiada 

międzynarodowy certyfikat ESLog – European Senior Logistician. Zajmuje się również coachingiem w biznesie. 

Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego. 

Pracowała jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Autorka książek  

i publikacji m.in. "Logistyka w przedsiębiorstwie","Transport w sieci dystrybucji na przykładzie branży 

piwowarskiej", "Integracja procesów logistycznych", "Przesłanki zarządzania kategoriami produktów w zapasach". 

Zrealizowała projekty i szkolenia dla czołowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie optymalizacji 

zarządzania zapasami, restrukturyzacji i zarządzania magazynem, usprawnianiu procesów i procedur oraz 

systemów controllingu logistycznego. Doświadczenie zdobyła przy prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów 

logistycznych dla największych przedsiębiorstw obecnych na rynku polskim: LPWiK w Legnicy, Ecol-Unicon, 

ETOLL, CCC Factory Sp. z o.o., Saint-Gobain Raab-Karcher, Petrobaltica, Volvo, Volkswagen, Stanley, Hutmen, 

HR Automotive Poland, Cadbury Wedel, Hasco, Good Food, Toraed Chemical, Proma Polska, Bosch, Górażdże, 

Żywiec, PKP Cargo, CL Consulting i Logistyka Sp z o.o., Grupa PSB, SILGAN, Balcerzak, Alvo Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa i inne. 

 

Metody szkoleniowe 

„OTREK” zabezpiecza materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia (dla każdego uczestnika skrypt  

z autorskimi materiałami trenera, case study, długopis) 

 

Organizacja szkolenia: 

Termin szkolenia 

27.05.2022 ( piątek ) w godz. 09.00 – 16.00 

http://www.otrek.com.pl/
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Harmonogram szkolenia: 

09.00 – 10.30 – Zajęcia 

10.30 – 10.45 -  Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15  - Zajęcia 

12.15 – 12.45 – Przerwa na lunch 

12.45  - 14.15 – Zajęcia 

14.15 – 14.30 – Przerwa kawowa 

14.30 – 16.00 - Zajęcia 

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenie odbędzie się .w Centrum Konferencyjnym WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10. Sala szkoleniowa 

wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i klimatyzację. 

Dojazd zarówno PKP ( Stacja Wrocław-Mikołajów) jak i PKS ( około 7 linii autobusowych – 106, 

107,109,132,142,148,149) oraz tramwaj linii 23. Dla uczestników przyjeżdżających samochodem gwarantujemy 

bezpłatny parking przed budynkiem na około 20 aut. 

. 

 

Opłata za szkolenie: 

Opłata za szkolenie wynosi 849,00 PLN + 23% VAT. Brutto: 1044,27 PLN 

Opłata obejmuje następujące świadczenia ze strony „OTREK”-u: 

• 8 godzin dydaktycznych zajęć, 

• materiały szkoleniowe,  

• lunch oraz przerwę kawową, 

• obsługę organizatora, 

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

Koordynator i opiekun szkoleń: 

 Organizacja szkolenia 

IWONA ORKISZ 

Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego  

Tel. 601 77 14 38 szkolenia@otrek.com.pl 
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