
TECHNIK LOGISTYK 

 

Logistyk, to idealny zawód dla osób, które cechuje: łatwość w nawiązywaniu kontaktów z 

ludźmi, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, podzielność i koncentracja uwagi, 

dokładność i odpowiedzialność. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, 

właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we 

właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało 

zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi 

być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej 

zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w 

przedsiębiorstwach i między nimi. 

Pierwszy poziom Logistyk  

– SPL.01. Obsługa magazynów 

Przedmioty realizowane w półtorarocznym cyklu kształcenia (trzy semestry) w zawodzie 

logistyk: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy w branży logistycznej 

 podstawy logistyki 

 organizacja pracy magazynów   

 obsługa klientów i kontrahentów 

 język obcy zawodowy w logistyce 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 procesy magazynowe 

 pracownia magazynowa 

Egzamin potwierdzający kwalifikację SPL.01 odbywa się pod koniec III semestru. 

Absolwent kursu w zawodzie logistyk nabędzie następujące umiejętności: 

 przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu; 

 monitorowania poziomu i stanu zapasów; 

 obsługiwania programów magazynowych; 

 prowadzenia dokumentacji magazynowej; 

 monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;  

Drugi poziom Technik logistyk  

– SPL.04. Organizacja transportu 

Przedmioty realizowane w półtorarocznym cyklu kształcenia (trzy semestry) w zawodzie 

technik logistyk: 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

 transport w logistyce 



 organizacja procesów transportowych 

 język obcy zawodowy w logistyce  

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 

 pracownia transportowa 

Słuchacze realizują praktykę zawodową w celu pogłębienia zdobytej wiedzy oraz 

umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy u pracodawcy. 

Egzamin potwierdzający kwalifikację SPL.04 odbywa się pod koniec semestru III. 

Absolwent kursu w zawodzie technik logistyk nabędzie następujące umiejętności: 

 planowania procesów transportowych; 

 organizowania procesów transportowych; 

 dokumentowania procesów transportowych. 

Możliwości zatrudnienia: 

Absolwent może realizować się zawodowo na wielu płaszczyznach, zyskując zatrudnienie w:  

 przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, 

transportowo-spedycyjnych, 

 jednostkach samorządu terytorialnego 

Na stanowiskach: 

 specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu 

 specjalista ds. planowania zakupów 

 specjalista ds. handlu elektronicznego 

 specjalista ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych 

 specjalista ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję 

 specjalista ds. gospodarki odpadami 

 specjalista ds. planowania produkcji i zapasów 

 specjalista ds. gospodarki materiałowej 

 specjalista ds. pakowania i opakowań 

 specjalista ds. transportu wewnętrznego 

 operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie 

logistyczne 

 


