Fachsprache

TRANSPORT UND LOGISTIK
Berufliche
Aktivitäten

Nützliche Sätze

Warnaufschriften

Notwendiger
Wortschatz

Notwendiger Wortschatz:
die Abfertigungskosten

koszty odprawy

die Ablieferungsfrist

termin dostawy

der Absatzweg

droga zbytu

die Arbeitskraft

siła robocza

Fachsprache
die Auftragsabwicklung

realizacja zamówienia

die Auftragsfertigung

produkcja na zamówienie

die Auslastung

pełne obciążenie

die Auslieferung

dostawa

der Auslieferungslager

magazyn dostawy

die Ausnutzung

wykorzystanie

das Auto

samochód

die Autobahn

autostrada

die Bahn

kolej

die Bedarfsermittlung

ustalenie zapotrzebowania

die Beförderung

przewóz, transport

die Beförderungsbedingungen

warunki transportu

das Benzin

benzyna

der Bereitstellungspunkt

miejsce podstawienia pojazdów

die Beschaffung

dostarczenie

der Beschaffungsmarkt

rynek nabywczy, zaopatrzeniowy

der Bestand

zasób, zapas

die Bestellkosten

koszty zamówienia

die Bestellmenge

liczba zamówień

der Bestellpunkt

miejsce zamówienia

die Binnenschifffahrt

żegluga śródlądowa

die Bonität

wiarygodność i wypłacalność
przedsiębiorstwa; zdolność kredytowa

die Box

boks

der Castor-Transport

transport odpadów radioaktywnych

die Durchlaufzeit

czas przebiegu
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der Durchschnittsbestand

średni zapas, zasób

die Einheitsgebühr

standardowa opłata

die Einheitsverpackung

opakowanie standardowe,
znormalizowane

das Eisenbahngesetz

ustawa o kolei

der Empfangspunkt

punkt odbioru

die Entladung

rozładunek

das Ersatzrad

koło zapasowe

das Ersatzteil

część zapasowa

das Fahrrad

rower

die Fakturierung

fakturowanie

die Fehlmenge

brakująca ilość

der Fernverkehr

ruch dalekobieżny

die Fertigungskosten

koszty produkcji

die Fließfertigung

produkcja taśmowa

das Flugzeug

samolot

der Frachtbrief

list przewozowy

der Fuhrpark

park samochodowy, tabor

der Gabelstabler

wózek widłowy

der Gefahrstofftransport

transport towarów niebezpiecznych

das Gefahrgut

towar niebezpieczny

das Getriebe

skrzynia biegów

die Güterabfertigung

ekspedycja, wysyłka

die Güterbereitstellung

przygotowanie towaru

der Güterfluss

przepływ towarów

das Güterverkehrsgesetz

ustawa o towarowym transporcie
drogowym
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die Güterverteilung

podział towarów

der Güterwagen

wagon towarowy

der Güterzug

pociąg towarowy

die Haftung

przyczepność; odpowiedzialność
cywilna

die Hochseeschifffahrt

żegluga dalekomorska

die Holzkiste

drewniana skrzynia

der Huckepackverkehr

kombinowany transport kolejowosamochodowy

die Inventur

inwentaryzacja

der Jahresbedarf

roczne zapotrzebowanie

die Kapazitätsauslastung

wykorzystanie zdolności
produkcyjnej

die Kommissionierung

komisjonowanie

die Kostensenkung

obniżenie kosztów

die Kostensteigerung

wzrost kosztów

der/die Kurier(in)

kurier

die Ladeeinheit

jednostka ładunkowa

das Lager

magazyn

der Lagerbestand

stan magazynu

die Lagerbestandskontrolle

kontrola stanu magazynu

die Lagerhalle

hala magazynowa

die Lagerhaltung

magazynowanie, składowanie

das Lagerhaus

skład

die Lagerkapazität

pojemność magazynu

die Lagerkosten

koszty składowania

der Lagerplatz

plac składowy
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das Leergut

opakowania zwrotne

die Leerkosten

koszty nieprodukcyjne

das Lenkrad

kierownica

die Lieferfähigkeit

możliwość dostawy

der Lieferservice

usługi dostawcze

die Lieferung ab Werk

dostawa bezpośrednio z fabryki

der Lieferwagen

samochód dostawczy, furgonetka

die Lieferzeit

czas dostawy

der LKW (Lastkraftwagen)

samochód ciężarowy

die Logistik

logistyka

die Luftfracht

transport powietrzny

das Luftverkehrsgesetz

ustawa o komunikacji lotniczej

die Menge

ilość

der Mittelwert

wartość średnia

die Nachfrage

popyt

die Nachlieferung

dostawa późniejsza, dodatkowa

die Verpackung

opakowanie

der Packstoff

materiał do pakowania

die Preisregulierung

regulacje cen

das Regal

regał

der Reifen

opona

die Rücklieferung

dostawa zwrotna

die Rückstände

zaległe należności

die Rückstellungen

rezerwa

das Schiff

statek

die Schrumpffolie

folia marszczona
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der Schwertransport

transport ciężki

die Seeverpackung

opakowanie do transportu
morskiego

die Serienfertigung

produkcja seryjna

der Sicherheitsabstand

bezpieczna odległość między
pojazdami

der Sicherheitsgurt

pas bezpieczeństwa

die Sicherheitsvorschriften

przepisy bezpieczeństwa

die Stillstandszeit

czas przestoju

die Stückkosten

koszty jednostkowe

die Tankstelle

stacja benzynowa

der Transport

transport

der Transporter

samochód ciężarowy

die Transportpalette

paleta transportowa

der Transportschaden

szkody transportowe

die Transportversicherung

ubezpieczenie transportu

der Transportweg

droga przewozu

die Überwachungsbestimmung

przepis m przejściowy

der Umsatzerlös

obrót finansowy

der Umschlaghafen

port przeładunkowy

das Umschlagslager

magazyn przeładunkowy

die Umverpackung

opakowanie zewnętrzne

der Umweltschutz

ochrona środowiska

der Verkehr

transport, ruch

das Verkehrsmittel

środek transportu

die Verkehrsregel

przepis ruchu drogowego

die Verkehrsverbindung

połączenie komunikacyjne
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die Verpackung

opakowanie

das Verpackungsgewicht

waga opakowania

die Verpackungskosten

koszty opakowania

die Versandpapiere

dokumenty wysyłkowe,
przewozowe

der Versorgungsservice

serwis zaopatrzeniowy

die Verteilung

dystrybucja

das Verteilungslager

magazyn dystrybucji

das Vorratslager

magazyn

der Wettbewerb

konkurencja

der Wettbewerbsdruck

presja konkurencji

der Zug

pociąg

die Zugriffssicherheit

zabezpieczenie dostępu

die Zwischenlagerung

składowanie tymczasowe

Berufliche Aktivitäten:
(etwas mit einer Plane) abdecken

przykrywać (coś plandeką)

anheben

podnosić

ausliefern

dostarczać

auspacken

rozpakowywać

aussortieren

selekcjonować

beladen

załadowywać

einsortieren

sortować

(die Container) entladen

wyładowywać kontenery

(einen LKW/ein Schiff) entladen

rozładować (ciężarówkę/statek)

entnehmen

wyjmować

fahren

jechać; prowadzić samochód
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finden

znaleźć

heben

podnosić, dźwigać

heraussuchen

wyszukać

lagern

przechowywać

öffnen

otwierać

planen

planować

prüfen

sprawdzać

sortieren

sortować

stapeln

układać w stos

(ein Fahrzeug) steuern

kierować pojazdem

suchen

szukać

transportieren

transportować

verpacken

pakować

(etwas im Auto) verstauen

rozmieścić (coś w samochodzie)

(etwas in Kisten) verstauen

pakować (coś w skrzynie)

verteilen

rozmieszczać, rozstawiać

zählen

liczyć

(Pakete) zusammenstellen
Warnaufschriften:

ustawiać (paczki)

ätzend

żrący

aufrecht transportieren

transportować w pozycji pionowej

beschädigt

uszkodzony

kühl/dunkel lagern

przechowywać w
chłodnym/ciemnym miejscu

entflammbar

łatwopalny

gesundheitsschädlich

szkodliwy dla zdrowia

giftig

toksyczny

hier anheben

tu podnosić

hier öffnen

tu otwierać
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keine Gabelstabler benutzen

nie używać wózków widłowych

leer

pusty

nicht anfassen

nie dotykać

nicht in der Nähe von Wärmequellen
lagern

nie przechowywać w pobliżu źródeł
ciepła

nicht schütteln

nie wstrząsać

nicht werfen

nie rzucać

radioaktiv

radioaktywny

vor Nässe schützen

chronić przed wilgocią

vorsichtig

ostrożnie

zerbrechlich

kruchy, łamliwy

Kannst du mir tragen helfen?

Możesz mi pomóc w przenoszeniu?

Kannst du mir beim Ausladen

Możesz mi pomóc w rozładunku?

Kannst du das kurz halten?

Możesz to przez chwilę potrzymać?

Sag mir bitte, wo finde ich…?

Powiedz mi proszę, gdzie znajdę…?

Wie viel Zeit brauchst du noch?

Ile czasu jeszcze potrzebujesz?

Nützliche Sätze:

helfen?

Wo ist die nächste Tankstelle?
Wo ist das Umschlagslager?

Gdzie jest najbliższa stacja
benzynowa?
Gdzie jest magazyn przeładunkowy?

Sie sind im Rückstand mit der
Lieferung.

Spóźnia się Pan/Pani z dostawą.

Ich kann die Maschine nicht
bedienen.

Nie umiem obsługiwać tej maszyny.

Das ist sehr schwer.

To jest bardzo ciężkie.

Es ist außer Betrieb.

To jest nieczynne/nie działa.

Pass auf, es ist entflammbar!

Uważaj, to jest łatwopalne!

Vorsicht/Achtung!

Uwaga!

