
Chcesz podnieść swoje 
kompetencje i wzmocnić 

pozycję na rynku ?
Zrealizuj szkolenie e-learning

ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI

plus 
konsultacja 

z naszym 
ekspertem



SKORZYSTAJ Z WIEDZY NASZEGO EKSPERTA I POZNAJ 
SPOSOBY OPTYMALIZACJI PROCESU MAGAZYNOWEGO!

dr Wiktor Żuchowski

Ekspert Łukasiewicz - ILiM główny specjalista w zakresie gospodarki magazynowej  
w Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania oraz wykładowca w Wyższej Szkole 
Logistyki w Poznaniu. Wieloletnie doświadczenie w konsultingu logistycznym - project 
manager lub wykonawca wielu projektów dotyczących głównie usprawniania procesów 
magazynowania oraz projektów dotyczących budowy - rozbudowy magazynów, centrów 
dystrybucji. Współautor artykułów naukowych i specjalistycznych w zakresie logistyki.

Preferowanym kanałem konsultacji jest e-mail. 

NASZE AUTORSKIE 
SZKOLENIA TO GWARANCJA 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

PAKIET ZAWIERA
NIEOGRANICZONY 30- DNIOWY 
DOSTĘP DO MATERIAŁÓW 24H 
NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU

Przez miesiąc trwania dostępu do szkolenia ekspert będzie odpowiadał na pytania 
związane z tematyka szkolenia i bieżącą operacyjną realizacją działań w obszarze 
zarządzania magazynami.



Cele Szkolenia

Udział w szkoleniu podniesie Twoje kompetencje w zakresie zarządzania 
magazynami. Wartością dodaną jest 30-dniowa konsultacja z naszym 
ekspertem.

PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA PODNIESIESZ SWOJE KOMPETENCJE W ZAKRESIE:

 > znajomości funkcji i miejsca magazynu w systemie logistycznym

 > identyfikacji podstawowych rodzajów magazynów

 > istotnych elementów podstawowych faz procesu magazynowania

 > podstawowego wyposażenia magazynu w środki techniczne

 > zidentyfikowania podstawowych technologii magazynowania

 > obsługi systemów informacyjnych dla magazynowania

O Szkoleniu

Szkolenie dotyczy sposobów optymalizacji procesu magazynowego, 
poznasz terminologię poświęconą maszynom i urządzeniom spotykanym 
w gospodarce magazynowej. Zapoznasz się z procesem projektowania 
magazynu, jego zwymiarowaniem, ukształtowaniem przestrzenno- 
funkcjonalnym oraz wyliczysz koszty procesu przepływu.

 

SZKOLENIE E-LEARNING UDOSTĘPNIANE JEST NA OKRES 30 

DNI PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY – W TYM CZASIE MOŻESZ 

KONSULTOWAĆ SIĘ Z EKSPERTEM.



Grupa Docelowa

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 > menadżerowie, pracownicy komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego: 

zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania i sprzedaży jako wsparcie  

w codziennej pracy

 > wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką zarządzania magazynami

Dlaczego Szkolenie e-learning?

NASZE SZKOLENIA E-LEARNING TO GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI:

 > do Twojej dyspozycji 30-dniowa konsultacja z naszym ekspertem

 > innowacyjny system nauki wzbogacony szeroką paletą narzędzi takich jak filmy 

instruktażowe i testy online

 > nieograniczony dostęp, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu 

 > metodyka nauczania oparta o międzynarodowe standardy

??



Program Szkolenia

BOGATA OFERTA TEMATYCZNA OBEJMUJE SZEREG ISTOTNYCH DLA WSPÓŁCZESNEJ 

BRANŻY TSL OBSZARÓW:

 > infrastruktura magazynowa (pojęcia wprowadzające)

 > urządzenia do składowania (podział i rodzaje urządzeń do składowania)

 > środki transportu wewnętrznego (podział i charakterystyka rodzajów transportu 

wewnętrznego)

 > zarządzanie magazynem (pojęcia podstawowe, rodzaje i funkcje magazynu)

 > podstawowe fazy procesu magazynowania (omówienie podstawowych faz procesu 

magazynowania)

 > wyposażenie magazynu (regały do składowania i środki transportowe)

 > technologie magazynowania (technologie przyjęć, składowania, kompletacji, wydań 

towarów, magazynowy system informacyjne)

 > projektowanie magazynu w tym:  wstępny projekt ukształtowania funkcjonalno-

przestrzennego,  zwymiarowanie i ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne, 

przedstawienie kosztu procesu przepływu)

Optymalne dostosowanie narzędzi do rodzaju omawianego 
zagadnienia powoduje, że nasze szkolenia są merytoryczne  
i wartościowe, a jednocześnie prowadzone zgodnie z aktualnymi, 
międzynarodowymi standardami.



PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA 
OTRZYMASZ CERTYFIKAT 
UKOŃCZENIA W FORMIE 
PAPIEROWEJ

Certyfikat jest dowodem 
ukończenia jednego z najlepszych 
tego typu szkoleń logistycznych/
e-learning.

Certyfikat

Z wyrazami uznania

Dyrektor Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ 
- Instytut Logistyki i Magazynowania

dr hab. Arkadiusz Kawa

dla

Jan Kowalski
ukończył kurs e-learning

Zarządzanie magazynami

czas trwania szkolenia 8 godzin

Poznań, 10 marca 2020 r.

Informacje Organizacyjne

 > cena szkolenia obejmuje 30 dniowy dostęp do 19h szkolenia e-learning wraz 

materiałami video, interaktywnymi ćwiczeniami + 30 dniowa konsultacja (drogą 

mejlową) z naszym ekspertem 

 > dodatkowo po ukończeniu szkolenia otrzymasz rekomendacje potwierdzające 

ukończenie szkolenia w sieci Linkedin

!!



ZŁ

ZŁ ZŁ

Koszt Uczestnictwa

 > cena szkolenia wraz z 30-dniowym dostępem do materiałów + konsultacja  

z naszym ekspertem wynosi 605,00 zł brutto

 > zgłoś więcej niż 2 osoby, a otrzymasz 20% rabatu 

Dodatkowe informacje:

Centrum Transferu Wiedzy
Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania

Celina Manuszak
tel. +48 61 666 48 58
celina.manuszak@ilim.lukasiewicz.gov.pl
www.e-bit.edu.pl

https://www.e-bit.edu.pl/103-zarzadzanie-magazynami-plus-konsultacja-z-ekspertem.html
https://www.e-bit.edu.pl
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