
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Założona w 2001 roku 
przez Instytut Logistyki i Magazynowania, jest  jedyną szkołą wyższą, która w tak kompleksowy 

sposób przygotowuje przyszłych logistyków i menedżerów. 

Cztery lata temu, Wyższa Szkoła Logistyki utworzyła program „WSL dla szkół średnich”, w którym jednym 
z głównych elementów była poprawa jakości kształcenia w zawodach technik logistyk i technik 

spedytor. Uruchomiono studia podyplomowe „Logistyka – studia dla nauczycieli” pozwalające nauczycielom 
lepiej poznać wykładane zagadnienia. Przy współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania  napisano 
cykl podręczników dla uczniów szkół średnich. Zorganizowano program wycieczek do WSL wraz z wizytami 
w fi rmach logistycznych oraz powołano Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną. 

Podczas warsztatów w ramach Forum Nauczycielskiego, organizowanego co roku w WSL 
zidentyfi kowano również wady programu kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, 

co stało się powodem prac nad zmianami programu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Kolejnym krokiem było skojarzenie praktyki gospodarczej ze szkołami w celu dopasowania wzajemnych 
oczekiwań, czego efektem jest projekt „Wielkopolska musi wiedzieć - partnerstwo szkolnictwa 

zawodowego i rynku pracy kluczem do podniesienia atrakcyjności zawodów technik logistyk i technik 
spedytor w województwie wielkopolskim”. Projekt potrwa do września 2011 r. Organizatorzy po 
zakończeniu projektu chcą rozszerzyć działania na obszar całego kraju.

Benefi cjent Projektu

Firmy uczestniczace w projekcie:

H. Cegielski-Logocentrum Sp. z o.o., Panopa Logistik Polska Sp. z o.o., Ponetex Sp. z o.o., PROMAG S.A., GRUPA 
RABEN, STILL Polska Sp. z o.o., Transmeble International Sp. z o.o., Transmeble - Poznań Sp. z o.o, KP logistick, 
Seifert Polska Sp. z o.o., TRANSKOM Sp. z o.o., LINK Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Poznaniu, INNOVIO sp. z o.o., TEXTRA Katarzyna Szczur, LOGZACT Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach S.A., 
WGRO, Kuehne + Nagel, Mandersloot Polska, Usługi Transportowe Handel Towarami Masowymi, OpenNexus.

Wielkopolska musi wiedzieć!

Chciałbyś zatrudniać dobrze wykwalifi kowanych 

pracowników?

Przyłącz się do projektu, podziel się doświadczeniem 

i popraw jakość kształcenia logistyków i spedytorów już na poziomie szkoły 

średniej! 

Liczba miejsc ograniczona!



O projekcie

Stworzenie Logistycznej Platformy Badawczej (LPB) • 

Przeprowadzenie badań terenowych w szkołach oraz fi rmach, • 
które przystąpiły do Projektu. 

Opracowanie diagnoz i analiz dotyczących rynku edukacyjnego w zakresie kształ-• 
cenia na kierunkach technik logistyk i technik spedytor oraz rynku pracy dla tych 
zawodów.

Organizowanie cyklu 5 paneli dyskusyjno-problemowych• 

Tworzenie i udostępnianie szkołom materiałów i pomocy dydaktycznych• 

Na projekt składa się 5 głównych komponentów:

Przyjmują status podmiotów badań i nie są angażowane w projekt na zasadzie czynnego 
partnera. 

Do projektu „Wielkopolska musi wiedzieć” zapraszamy fi rmy, których placówki znajdują się 
na terenie Wielkopolski i są potencjalnym miejscem pracy dla przyszłego technika logistyka 
i technika spedytora. Przedsiębiorstwa nie muszą prowadzić działalności logistycznej, wystarczy że 
w swojej strukturze posiadają miejsca pracy dla absolwentów szkół, kształcących w tych zawodach.   

Firmy uczestniczące w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów! 

Korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie:

Bezpłatna reklama i promocja fi rmy • 

Większa stabilność zatrudnienia• 

Zaprezentowanie fi rmy, jako podmiotu zaangażowanego społecznie• 

Dokształcanie potencjalnych pracowników  • 

Dostęp do wykwalifi kowanych pracowników już na etapie nauki • 

Dopasowanie rynku edukacyjnego do rynku pracy • 

Wiedza o prognozowanej sytuacji na rynku pracy• 

Znajomość potrzeb i problemów związanych z kwalifi kacjami pracowników• 

Możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia• 

Dostęp wszystkich sporządzonych w projekcie dokumentów• 

Przestańmy tylko mówić o Gospodarce Opartej na Wiedzy! 

Zacznijmy ją aktywnie budować!

Jeżli chcesz zgłosić swój udział, napisz do  nas: 
badania@wsl.com.pl, 61 850 47 75

Osoby do kontaktu:
Bartosz Osmola

Mateusz Michalski


