
Czynniki decydujące o otwarciu kierunku 
kształcenia – technik logistyk w Zespole Szkół nr 1 

im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
w roku szkolnym 2014/15



Pozytywne nastawienie firm zajmujących się
transportem i logistyką oraz produkcją, w których prognozy 

netto zatrudnienia na I kwartał 2014 r. wynoszą odpowiednio 

+7,3% oraz +7,1%. +7,3% oraz +7,1%. +7,3% oraz +7,1%. +7,3% oraz +7,1%. 

(Źródło: WUP w Szczecinie, Badanie pt. Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie 
zachodniopomorskim w I kwartale 2014 r.)



�Węzeł komunikacyjny(międzynarodowa trasa S-6 łącząca Berlin z Kaliningradem 
oraz droga krajowa S-11 łącząca Koszalin z Kołobrzegiem               i Poznaniem),

�15 przedsiębiorstw wykazujących zapotrzebowanie zatrudnienia w zawodzie –
technik logistyk(zatrudniają 1410 osób)

�Nakłady inwestycyjne poniesione przez firmy z kapitałem szwedzkim, norweskim, 
duńskim i portugalskim, to około 240 mln zł,

�Pozyskanie dotychczas 90 mln zł z funduszy unijnych(inwestycja miasta),

�Planowane dalsze zwiększanie nakładów inwestycyjnych z funduszy unijnych –
zawarte w strategii rozwoju miasta Koszalina na lata 2014 – 2020, 



�Bliskość podstref(w promieniu 50 km od Koszalina)oraz
stwarzanie atrakcyjnych warunków rozwoju przedsiębiorstw sprzyja 
przyciąganiu inwestorów a tym samym zwiększaniu zatrudnienia. 

�Szczególne znaczenie dla absolwentów Zespołu Szkół nr 1     w 
Koszalinie, którzy w ponad 50% pochodzą z miejscowości 
podkoszalińskich i zdobyty zawód zwiększy ich szanse na zdobycie 
zatrudnienia blisko miejsca zamieszkania.



�Pracownia multimedialna (z nagłośnieniem, wyposażona w najnowsze komputery z 
oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz projektor),

�Sale lekcyjne wyposażone w projektory, tablice multimedialne,

�Pracownia symulacyjna – Biuro ćwiczeń, to miejsce imitujące realne warunki 
funkcjonowania firmy, dzięki którym uczniowie mają możliwość do konfrontacji 
zdobywanej wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną. Wyposażona jest również w 
niezbędny do realizacji treści programowych sprzęt taki jak:

o stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie wspomagające naukę
w zawodzie(pakiet magazynowo – księgowo – sprzedażowy INSERT), 
odostęp do Internetu, 
odrukarki,
ofax,
odokumentacja (magazynowo – księgowo – sprzedażowa),
oprojektory,
oIntranet, 
oatrapy towarów. 

�Szkolny Ośrodek Kariery i doradztwo zawodowe,
�Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.



Działające na lokalnym i regionalnym rynku duże przedsiębiorstwa 
takie jak np:
�Makro (Metro Group),
�Biedronka(Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.),
�Kospel S.A.,
�Tesco Sp. z o.o.
�Nordglass Sp. z o.o.,
�Bałtyk Trans Spedition,
�Romex Sp. z o.o.
�Castorama (Grupa KINGFISHER). 

zapewniają możliwość realizowania praktyk zawodowych                            
w zawodzie technik logistyk. 






