
STANOWISKO SPECJALISTA DS. LOGISTYKI: 

 

Zakres czynności dotyczący transportu i sprzętu: 

1. Dysponowanie pojazdami i sprzętem zakładowym oraz wynajmowanym z zewnątrz 

(wystawienie i weryfikacja kart drogowych, raportów, rozliczenie paliwa) 

2. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań 

3. Sporządzanie kart pracy „BZ” kierowców i operatorów 

4. Zabezpieczeni środków transportowych i sprzętowych własnych i obcych do realizacji 

zamówień otrzymanych od kierowników i jednostek organizacyjnych – weryfikacja zamówień 

z Zarządem 

5. Wystawianie faktur za usługi własne w wyznaczonych terminach 

6. Kontrolowanie faktur za usługi obce dotyczące transportu, sprzętu oraz przewozu 

pracowników 

7. Prowadzenie gospodarki ogumienia, sprzętu i transportu oraz dokonywanie ich wyceny i 

prowadzenie dokumentacji 

8. Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych 

 

 

 

Zakres czynności dotyczący produkcji pomocniczej i usług: 

1. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bazy pod względem technicznym i 

ekonomicznym (utrzymywanie sprzętu, taboru samochodowego, urządzeń i maszyn 

produkcyjnych w gotowości technicznej poprzez konserwacje i remont, a w przypadku 

wystąpienia awarii operatywne działanie w celu jej usunięcia) 

2. Prowadzenie usług warsztatowych (wykonywanie usług warsztatowych dla produkcji 

podstawowej na zlecenie kierowników Budów oraz związanych z utrzymaniem technicznym 

sprzętu) 

3. Prowadzenie gospodarki urządzeniami technicznymi będącymi na stanie Kierownika Bazy, oraz 

spraw związanych z gospodarczą i techniczną stroną produkcji pomocniczej oraz usług 

warsztatowych (prowadzenie magazynu podręcznego na urządzenia techniczne z 

zachowaniem formalności rejestrowania, zabezpieczenie obiektów, urządzeń technicznych 

materiałów do produkcji pomocniczej przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą i pożarem, 

informowanie przełożonych o potrzebie podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania 

nieprawidłowości technicznych i organizacyjnych, gromadzenie, przechowywanie, 

ewidencjonowanie i przygotowanie do wysyłki odpadów złomu i zbędnych opakowań, nadzór 

nad utrzymaniem czystości w magazynach i placach składowych całej bazy i warsztatu, 

rozliczanie się ze składników majątkowych bazy, nadzór nad przygotowaniem magazynu i 

stanowisk do inwentaryzacji, nadzór nad prowadzeniem prawidłowej gospodarki materiałowej 

na bazie, dokumentowanie prawidłowego zużycia materiałów używanych do usług i produkcji 

pomocniczej, dokonywanie szkoleń podległych pracowników na stanowiskach pracy, oraz 

nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż, odpowiedzialność z zakresu Ochrony 

Środowiska naturalnego na terenie bazy 

4. Wykonywanie przecisków pod przeszkodami urządzeniem udarowym (przygotowanie, 

uzgodnienie techniczne i finansowe zleconych do wykonania przecisków pod przeszkodami z 

użyciem urządzenia udarowego) 



5. Prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad działalnością sekcji Transportu i sprzętu, produkcji 

pomocniczej i magazynu (kierowanie pracą podległych pracowników, ewidencjonowanie czasu 

pracy, oraz sporządzenia kart pracy „BZ”, odpowiedzialność za przestrzeganie porządku i 

dyscypliny podległych pracowników, zapewnienie warunków socjalnych zgodnie z wymogami 

przepisów, sprawowanie nadzoru nad całością bazy łącznie z wyposażeniem 

6. Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych 

Zakres czynności dotyczący gospodarki remontowej: 

1. Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi będącymi w 

użytkowaniu 

2. Nadzór nad prawidłowością eksploatacyjną taboru sprzętu, urządzeń i elektronarzędzi w 

Przedsiębiorstwie 

3. Prowadzenie gospodarki paliwowo-energetycznej w Spółce – ustalenie zakładowych norm 

zużycia na urządzenia, sprzęt i środki transportowe w Spółce do zatwierdzenia przez Zarząd 

4. Przygotowanie umów na wykonanie robót remontowych systemem zleconym 

5. Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej 

6. Przygotowanie planów remontów posiadanych maszyn 

7. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w Spółce 

8. Sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu prowadzonej działalności 

9. Prawo udziału w odbiorach technicznych zakupionych maszyn sprzętu oraz urządzeń 

10. Typowanie do likwidacji maszyn i urządzeń, środków transportowych nie nadających się do 

remontu, lub gdy koszt remontu jest nieopłacalny 

11. Prowadzenie spraw związanych z działalnością całej Bazy 

12. Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych 

 


