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Podręcznik do przedmiotu gospodarka zapasami i magazynem jest opracowany zgodnie z obowiązującą podstawą 
programową dla zawodu technik logistyk w technikach i szkołach policealnych.  
 
Część 1 podręcznika Gospodarka zapasami i magazynem dotyczy zagadnień zarządzania zapasami w 
przedsiębiorstwie oraz analizy ich wielkości. Zaprezentowane w podręczniku tematy są przedstawione  
w formie wykładów wprowadzających, szczegółowo omówionych przykładów służących do testowania metod i 
technik zarządzania zapasami oraz w formie ćwiczeń i zadań indywidualnych. 
 
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i 
wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk na 
poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2010. 
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