
Logistycy z lędzińskiego PZS-u w firmie Seifert Polska.

       “Logistyka jest jak wielka góra lodowa. Każdy widzi tylko szczyt (czyli produkt), ale 
cała podwalina i ostoja tej góry znajduje się pod wodą, (to wszyscy, którzy zajmują się tym, 
 by produkt trafił do klienta). Gdyby nagle przestały działać firmy logistyczne i 
dystrybucyjne, gospodarka upadłaby w ciągu kilku dni.”

Ta sentencja przyświeca Seifert Polska – firmie, która 15 kwietnia 2016r gościła 
maturzystów technikum logistycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

 Seifert Polska na co dzień zajmuje się dystrybucją części motoryzacyjnych dla 
między innymi takich firm, jak: Chrysler, BMW, Scania, Renault, Porsche i itp.

Gdyby firma nagle przestała działać, to maksymalnie za 6 godzin stanęłaby produkcja 
tych samochodów. Takich ciekawostek mogli dowiedzieć się uczniowie na temat logistyki i 
spedycji podczas oprowadzania po zakładzie. Na początku wizyty na telebimie pojawił się 
napis:” Witamy młodzież maturalną z Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach”. Uczniowie 
obejrzeli również prezentację o firmie i możliwościach jej rozwoju na rynku polskim. 
Następnie, pod okiem dyrektora działu spedycji pana Radosława Borkowskiego, wzięli udział
w  planowaniu procesu transportowego 5 zestawów drogowych z ładunkiem do Arabii 
Saudyjskiej. Po magazynie głównym młodzież oprowadzała absolwentka technikum 
logistycznego Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach –Pani Milena Ronowska, która w 
firmie pełni funkcję koordynatora – managera. Zapoznała młodsze koleżanki i kolegów z 
metodami kompletacji i rekompletacji, a także przedstawiła, jak różnorodne wymagania mają 
poszczególni odbiorcy (np. kolor opakowań, miejsce na etykietę logistyczną) i jakie 
konsekwencje mogą nwystąpić, gdy np. kod kreskowy  nie znajduje się w prawym rogu. 
Opowiedziała o swoim dniu pracy, o dynamice i wyzwaniach, jakie każdego dnia pojawiają 
się w trakcie obsługi klienta.” Dzień nigdy nie jest podobny do dnia i dlatego nie można się 
znudzić, czy nudzić w pracy” – mówiła Pani Milena.
          Pani Jolanta Wojtasiewicz – dyrektor do spraw personalnych, osobiście zachęcała 
młodzież, by po zdaniu matury złożyli dokumenty aplikacyjne i dołączyli do grona 
pracowników Seifert Polska.

Młodzież była zachwycona zarówno samą firmą, jak również perspektywami pracy w 
zawodzie logistyka. Nie kryła również zadowolenia z wyboru takiego kierunku kształcenia i 
możliwości, które otworzyła przed nimi nauka w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. 


