
1. Proces podejmowania zasadniczych decyzji prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu

 2. Ilość danego produktu, którą nabywcy są skłonni kupić po danej cenie

 3. Oznacza działalność zorientowaną na osiąganie zysku, obejmującą  proces planowania, 
     organizowania i kontroli sposobu przepływów produktów

4. Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają lub plac w centrum miasta

5. Skrót oznaczający metodę zarządzania logistycznego opartego na zasadzie „dokładnie na czas”

6. Opłata nakładana przez państwo na towary w związku z ich wywozem i przywozem dokonywanym 
    przez granice celne państwa,a także ich tranzytem przez jego obszar celny

7. Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie różnego rodzaju elementów wyróżnianych w przedsiębiorstwie, 
    np.: środki trwałe, paliwo, energia, czas pracy pracowników

8. Proces polegający na odzyskiwaniu surowców wtórnych i / lub energii z odpadów zużytych dóbr fizycznych

9. Wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, wykorzystanie 
    odpadów w całości lub części, polega na odzyskiwaniu z odpadów substancji, materiałów lub energii, 
    a następnie ponownym ich wykorzystaniu

10. Zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich 
      środków, polega na przemieszczaniu towarów, osób lub informacji w czasie i przestrzeni

11. Pomieszczenie w fabryce, w którym odbywa się kontrola jakości wyrobów

12. Stanowi określoną ilość materiału (towaru ) podlegającą procesom transportowo-magazynowym lub amunicja

13. Każde dobro materialne występujące w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji – dobro, które 
      z punktu widzenia przedsiębiorstwa nie jest jeszcze produktem, czyli nie nadaje się do przekazania
      finalnemu odbiorcy, może to być surowiec, półfabrykat lub wyrób gotowy

14. Zużyte dobra fizyczne oraz substancje stałe, ciekłe i gazowe powstające w związku z bytowaniem człowieka
      lub jego działalnością gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub w czasie, w którym powstały, 
      i uciążliwe dla środowiska.

15. Przyjęta powszechnie na Zachodzie nazwa mitycznego przedstawiciela niezidentyfikowanego gatunku
      zwierzęcia lub człowieka, występującego jakoby w odludnych, wysokogórskich rejonach Himalajów oraz Syberii

16. Opracowana w latach pięćdziesiątych w Japonii metoda sterowania produkcją, w pierwotnym znaczeniu 
      – w języku japońskim – oznacza: szyld, tabliczkę z napisem informującym, billboard.

17. Określenie dzienników, czasopism lub maszyna działająca za pomocą nacisku na przedmiot 
      umieszczony między jego elementami w celu wycięcia lub wygięcia pożądanego kształtu

18. Wytwarzanie dóbr użytkowych dla zaspokojenia popytu konsumentów

19. Czynność w procesie magazynowym, polegająca na pobraniu zapasów ze stosów 
      lub urządzeń do składowania w celu utworzenia zbioru pozycji asortymentowych 
      zgodnie ze specyfikacją, asortymentową i ilościową dla określonego odbiorcy, picking

20. Wiążąca propozycja sprzedaży kupna towarów lub świadczenia usług, jeden 
      ze sposobów zawarcia umowy

21. Zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej lub o wysłaniu towaru

22. Skrót oznaczający system wymiany danych
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