
„Logistyka to nie wszystko, ale wszystko bez logistyki jest niczym” 

Technik logistyk - zawód z przyszłością! 

Technik logistyk (numer zawodu 333107) 

 

 

Kwalifikacje zawodowe: 

W trakcie nauki uczniowie zdobywają  następujące kwalifikacje zawodowe: 

Podstawa programowa 2017 

AU.22. Obsługa magazynów 

AU.32. Organizacja transportu 

Już zaliczenie pierwszej kwalifikacji Obsługa magazynów (AU22.)  daje uprawnienia do 

wykonywania zawodu magazyniera-logistyka. 

Po zaliczeniu obydwu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom Technika logistyka 

Podstawa programowa 2019 

SPL.01. Obsługa magazynów 

SPL.04. Organizacja transportu 

Zaliczenie pierwszej kwalifikacji Obsługa magazynów (SPL.01.) i ukończenie szkoły daje 

uprawnienia do wykonywania zawodu magazyniera-logistyka. 

Po zaliczeniu obydwu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom Technika logistyka 

 

 

 

 



Korzyści: 

- wysokie zarobki 

- możliwość szybkiego awansu i rozwoju zawodowego 

- przyszłość europejskiego rynku 

Opis zawodu: 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem 

przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji 

płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla 

wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z 

zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z 

klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór 

dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje 

zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby 

realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, 

finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa 

krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem. 

Praktyki zawodowe 

Uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe  najlepszych firmach branży TSL, w 

których bardzo często nasi uczniowie i absolwenci znajdują zatrudnienie. 

Dodatkowo w ramach projektu uczniowie mogą: 

- odbyć płatne staże 

- zdobyć :uprawnienia na wózki widłowe 

Kariera zawodowa  

Jako posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie TECHNIK 
LOGISTYK będziesz bez trudu mógł: 

 dokonać wyboru dostawców towarów na podstawie określonych wymagań 
 przyjmować i kompletować zamówienia usług logistycznych 
 dobierać środki do załadunku i rozładunku towarów 
 dobierać środki transportu 
 dobierać opakowania jednostkowe i transportowe 
 obliczać ilość miejsca potrzebną do składowania towarów 
 przygotowywać taryfy przewozowe, spedycyjne i ustalać należności za usługi logistyczne: 

kosztów transportu, magazynowania i usług logistycznych 
 sporządzać dokumenty logistyczne, 
 zawierać umowy sprzedaży usług logistycznych 
 prowadzić rozliczenia i rachunki ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi 
 analizować koszty dostawy i magazynowania 
 organizować przyjęcia i wydania towarów z magazynu 



 

 

 

 

 

 

 

Filmy przybliżające zawód Technika logistyka: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlJQWQJ3RKc&feature=emb_title 

https://youtu.be/ycEzovRU5a0 
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