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SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Kształcenie w zawodzie technik 
logistyk odbywa się:
• w pięcioletnim technikum;
• w dwuletniej branżowej szkole  

II stopnia dla absolwentów 
trzyletniej branżowej szkoły  
pierwszego stopnia;

• na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych.

Technik logistyk
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik logistyk 
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
a) przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
b) monitorowania poziomu i stanu zapasów,
c) obsługiwania programów magazynowych,
d) prowadzenia dokumentacji magazynowej,
e) monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych;
i
w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
a) planowania procesów transportowych,
b) organizowania procesów transportowych,
c) dokumentowania procesów transportowych.
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predyspozycje do wykonywania zawodu

• ogólna wydolność fizyczna;

• zmysł równowagi;

• brak lęku przed wysokością;

• uzdolnienia organizacyjne;

• podzielność uwagi;

• łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;

• odporność emocjonalna i na stres;

• zdolność współdziałania;

• zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;

• rzetelność;

• dokładność;

• samodzielność;

• samokontrola;

• gotowość do pracy w szybkim tempie;

• gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych 
(np. chłodnie);

• dbałość o czystość i porządek;

• gotowość podporządkowania się;

• wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny.

warunki pracy

możliwości pracy w zawodzie

Będziesz pracować:

• indywidualnie lub w małym zespole;

• przeważnie w systemie jedno- lub dwuzmianowym. 
Niekiedy jednak charakter działalności firmy wymaga 
pracy w systemie wielozmianowym, również w nocy 
i w dni ustawowo wolne od pracy;

• w działach transportu w pomieszczeniach biurowych;

• w zależności od asortymentu magazynowanych towarów 
lub wyrobów w pomieszczeniach zamkniętych (biuro, hala 
magazynowa) lub na wolnym powietrzu;

• w zależności od asortymentu magazynowanych towarów 
lub wyrobów, w zmiennych warunkach panujących 
w pomieszczeniach (np. niska, wysoka temperatura, duża 
wilgotność itp.);

• w przypadku pracy na wolnym powietrzu – narażony na 
zmienne warunki pogodowe;

• w pozycji stojącej (praca w magazynie) lub siedzącej 
(praca przy komputerze);

• przenosząc ciężkie towary, a przez to narażony na urazy, 
np. kręgosłupa, nóg, rąk itp.;

• narażony na urazy spowodowane upadkami z wysokości 
(z drabin, podestów, półek), poślizgnięciem się na śliskiej 
nawierzchni, potrąceniem przez poruszające się pojazdy 
(wózki elektryczne, wózki widłowe), czy też przedmiotami 
spadającymi z dużej wysokości;

• narażony na zagrożenia związane z magazynowanymi 
towarami np. łatwopalnymi, toksycznymi, wybuchowymi;

• użytkując i obsługując między innymi drabiny lub 
podesty, wózek ręczny paletowy, wózek jezdniowy 
podnośnikowy (pod warunkiem posiadania dodatkowych 
uprawnień do jego obsługi), owijarkę do palet, terminal 
kodów kreskowych, komputer ze specjalistycznym 
oprogramowaniem do obsługi magazynu lub zleceń 
transportowych, telefon komórkowy itp.

Możesz pracować między innymi:

• w zróżnicowanych pod względem wielkości zatrudnienia 
firmach, działających w różnych sektorach gospodarki, 
takich jak produkcja, transport, handel, usługi, wojsko;

• w firmach produkcyjnych różnego typu, w których jest 
magazyny;

• w centrach logistycznych;

• w składach materiałów i towarów, np. budowlanych, 
węgla;

• w sklepach;

• w wypożyczalniach;

• we własnej firmie.



964 symbol cyfrowy zawodu  333107

ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik logistyk

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

pięcioletnie technikum 
kształcące w zawodzie technik 

logistyk  
oraz zdanie egzaminów zawodowych  

z zakresu kwalifikacji  
SPL.01. Obsługa magazynów  

oraz  
SPL.04. Organizacja transportu

ośmioletnia szkoła  
podstawowa

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia  
kwalifikacja SPL.01. Obsługa 

magazynów  
oraz zdanie egzaminu zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji 

dwuletnia branżowa  
szkoła drugiego stopnia 

w zawodzie technik logistyk  
oraz zdanie egzaminu z kwalifikacji 

SPL.04. Organizacja transportu

trzyletnia branżowa  
szkoła pierwszego  

stopnia  
kwalifikacja SPL.01. Obsługa 

magazynów  
oraz zdanie egzaminu zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji 

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie  
branżowe

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy
w zakresie kwalifikacji  

SPL.04. Organizacja transportu  
oraz zdanie egzaminu zawodowego  

z zakresu tej kwalifikacji

plus
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ścieżki kształcenia w zawodzie  
technik logistyk

ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy
w zakresie kwalifikacji  

SPL.01. Obsługa magazynów  
oraz zdanie egzaminu zawodowego 

z zakresu tej kwalifikacji

kwalifikacyjny 
kurs zawodowy
w zakresie kwalifikacji  

SPL.04. Organizacja transportu  
oraz zdanie egzaminu zawodowego 

z zakresu tej kwalifikacjioraz

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie branżowe

plus


