
TECHNIK LOGISTYK 333107 

 

Technik logistyk dba o sprawnie funkcjonowanie logistyki w firmie, koordynowanie pracy 

magazynu oraz zaopatrzenia. Może odpowiadać za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz 

eksportu. Współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy. 

Prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem 

sprzedaży. Kompletuje wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży. 

Odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. 

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE 

 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

CELE KSZTAŁCENIA 

 

Uczeń przygotowuje się do wykonywania zadań zawodowych: 

1) w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:  

 przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; 

 monitorowania poziomu i stanu zapasów; 

 obsługiwania programów magazynowych; 

 prowadzenia dokumentacji magazynowej; 

 monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;; 

2) w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:  

 planowania procesów transportowych; 

 organizowania procesów transportowych; 

 dokumentowania procesów transportowych. 

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW WTOKU KSZTAŁCENIA 

 

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów 

1)  Teoretyczne przedmioty zawodowe: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy 

 podstawy logistyki 

 organizacja pracy magazynów   

 obsługa klientów i kontrahentów 

 język obcy zawodowy w logistyce 

2)  Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 procesy magazynowe 

 pracownia magazynowa 

3)  Praktyka zawodowa 

 

Kwalifikacja SPL.04. Organizacja transportu 

1)  Teoretyczne przedmioty zawodowe: 

 transport w logistyce 

 organizacja procesów transportowych 

 język obcy zawodowy w logistyce 

2)  Przedmioty zawodowe organizowane w formie zajęć praktycznych: 

 pracownia transportowa 

3) Praktyka zawodowa  



CELE KIERUNKOWE ZAWODU 

1) wskazać przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) zastosować wyposażenie i urządzenia magazynowe zgodnie z przepisami bhp i ochrony 

środowiska, 

3) omówić wymagania dla pomieszczeń i stanowisk pracy, 

4) zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy, 

5) wymienić przykłady czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w magazynie, 

6) przestrzegać warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w punktach 

magazynowych, 

7) kształtować warunki pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

8) dostosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 

w magazynie, 

9) udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach w miejscu wykonywania pracy. 

 

ABSOLWENT POTRAFI: 

1) planować i organizować prace związane z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, 

2) zarządzać zapasami i przestrzenią magazynową, 

3) tworzyć plany dostaw,  

4) wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne przy realizacji zadań zawodowych  w 

przedsiębiorstwie logistycznym, 

5) planować procesy przechowywania i transportowania towarów i materiałów,  prowadzić 

dokumentację magazynową, 

6) planować, organizować i dokumentować procesy transportowe i obliczać koszty dostawy i 

magazynowania towarów,  

7) ustalać ceny za usługi transportowe,  

8) prowadzić rozliczenia z klientami krajowymi i zagranicznymi, 

9) stosować międzynarodowe standardy identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków oraz 

wymiany danych, 

10) zarządzać gospodarką odpadami, 

11) stosować zasady odpowiedzialności zawodowej, 

12) optymalizować działalność przedsiębiorstwa logistycznego, 

13) posługiwać się językiem obcym w branży logistycznej, 

14) przestrzegać zasad kultury i etyki, 

15) organizować pracę zespołu w przedsiębiorstwie logistycznym, 

16) wykonywać zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

 

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie:  

 w firmach przewozowych i spedycyjnych 

 w centrach logistycznych, handlowych i dystrybucyjnych 

 w firmach komunikacji miejskiej 

 w przedsiębiorstwach produkcyjnych 

 w magazynach i hurtowniach 

 w branży oczyszczania miast 

 w portach lotniczych i morskich 

 w hiper i supermarketach 

 w urzędach miast i gmin 

 w sklepach internetowych 


