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 Grupa logistyków odbywała praktyki w Brico 
Dépôt – w Sintrze, miasteczku położonym 
nieopodal Lizbony. Jest to sieć sklepów 
remontowo-budowlanych należąca do grupy 
Kingfisher – europejskiego lidera w dystrybucji 
artykułów domowych, wnętrza i ogrodu.  



Podczas odbywania stażu byliśmy  także świadkami 
otwarcia nowego sklepu. Z tej okazji zostaliśmy 

zaproszeni na uroczystą inaugurację dla osób 
zaangażowanych w powstanie magazynu.  

Ku naszemu zaskoczeniu szef spółki Kingfisher, 
który jest Francuzem, przez 12 lat mieszkał w Polsce 

i potrafił się komunikować w naszym ojczystym 
języku. 

 



 Każdy dzień zaczynaliśmy od podróży do pracy, która 
trwała około godziny. Nasza droga składała się z 30 
minutowej jazdy pociągiem i 20 minutowej jazdy 
autobusem. W pracy każdy witał nas z uśmiechem i 
radosnym „BOM DIA!”. Współpracownicy byli dla nas 
przyjaźni i zawsze życzliwi, a gdy mieliśmy problem 
wyciągali do nas pomocną dłoń. 



Codziennie staraliśmy się jak 
najlepiej  sprostać 

wymaganiom pracodawców. Do 
naszych codziennych 
obowiązków należało 

sprawdzanie i przyjmowanie 
dostaw oraz wprowadzanie ich 

do systemu za pomocą 
automatycznej identyfikacji 

towarów.  



 Po sprawdzeniu, 
układaliśmy towar na 
półkach.  

 Uczyliśmy się technik 
wykorzystywanych przy 
rozmieszczaniu towarów 
i lokowaniu ich na 
sklepowych regałach.  



Nauczyliśmy się 
obsługiwać wózki 

widłowe – manualne i z 
napędem.   



Przekonaliśmy się jak ważne 
jest precyzyjne 

rozmieszczenie palet ze 
względu na bezpieczeństwo 

składowania towarów i 
pracowników. 



Byliśmy odpowiedzialni 
za kompletowanie 

zamówień dla klientów 
sklepu.  

 

Nasz przełożony 
wyjaśnił zasady Cross-

Sellingu. 



Dowiedzieliśmy się w 
jaki sposób szybko i 
łatwo odnaleźć dany 

towar znajdujący się na 
stanie magazynu lub na 

wyposażeniu. 



Staraliśmy się o utrzymanie 
porządku w sklepie, dzięki 
czemu przekonaliśmy się, 

jak ważne jest właściwe 
ułożenie towarów w taki 

sposób, aby ich ekspozycja 
przyciągała uwagę klientów.  



Po godzinie 13.00, podobnie jak nasi koledzy z pracy 
mieliśmy przerwę na lunch. Zwykle spędzaliśmy go 
w pobliskiej galerii „Forum Sintra”. 



Mogliśmy wybierać dania 
typu fast food np. w 

McDonald, KFC, Pizza 
Hut, lub lokalne 

przekąski i portugalskie 
specjały w licznych 

restauracjach 
oferujących lunche.  



5 października przypada w Portugali święto 
narodowe i dzień wolny, jednak dla nas, był to 

niezwykle pracowity dzień, ze względu na otwarcie 
marketu, w którego przygotowanie byliśmy 

zaangażowani. 



Tego dnia po raz pierwszy 
do marketu zawitali 

klienci i chociaż 
współpracownicy 

przygotowywali nas jak 
wiele osób, tego dnia 

odwiedzi sklep, to tłumy, 
które się pojawiły zrobiły 
na nas ogromne wrażenie.  



 Przez cztery tygodnie praktyk wiele się nauczyliśmy.  
 Poprawiła się nasza znajomość języka angielskiego, staliśmy 

się bardziej otwarci i komunikatywni, przestaliśmy się 
obawiać rozmowy w tym języku.  

 Teraz znacznie lepiej posługujemy się programami 
komputerowymi jakie wykorzystuje się w procesach 
logistycznych. 



    Pożegnania nie są łatwe, szczególnie kiedy 
opuszcza się przyjaciół, dlatego trudno nam 
było żegnać się z naszym nowym domem. 

     Przez te cztery tygodnie poczuliśmy się częścią 
załogi, która była dla nas jak rodzina. 
Przyzwyczailiśmy się do naszych 
współpracowników oraz do rytmu życia 
wyznaczanego pracą i obowiązkami.  

     Wiele się nauczyliśmy i przekonaliśmy, że 
zawód, który wybraliśmy ma przyszłość w 
każdym kraju Europy.  

     Teraz jesteśmy mądrzejsi, dojrzalsi i bardziej 
odpowiedzialni, udział w projekcie sprawił, że 
spojrzeliśmy na życie z szerszej perspektywy i 
nabraliśmy przekonania, że na pewno 
poradzimy sobie w przyszłości. 
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