
 

Charakterystyka zawodu 

Logistyk to zawód przyszłości ponieważ procesy logistyczne występują w każdym przedsiębiorstwie. Technik logistyk 
zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od 
producenta do konsumenta. Do podstawowych zadań logistyka należy: przyjmowanie towarów do magazynu, 
wydawanie towarów z magazynu, prawidłowe oznakowanie składowanych towarów, przestrzeganie terminów 
ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań, prowadzenie dokumentacji magazynowej przy 
użyciu programów komputerowych i metod tradycyjnych, organizacja transportu drogowego, kolejowego, 
morskiego, lotniczego, przygotowanie ładunku do transportu.  

Sylwetka kandydata  

Logistyk to osoba, która chętnie podnosi swoje kwalifikacje i poszukuje nowoczesnych rozwiązań w swojej pracy. 
Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie: 

 kreatywność 
 komunikatywność 
 aktywność 
 otwartość  
 umiejętność podejmowania decyzji 
 przewidywanie następstw podjętych decyzji 
 zdolność koncentracji uwagi 
 umiejętność pracy pod presją czasu 
 spostrzegawczość 
 zainteresowanie nowinkami technologicznymi 
 umiejętność organizacji czasu 
 umiejętność współpracy w grupie 

Przeciwwskazania zdrowotne 

Utrudnieniem w kształceniu w zawodzie technik logistyk jest: brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, 
niedosłuch utrudniający kontakt z otoczeniem, znaczne zaburzenia równowagi, znaczne zaburzenia układów: kostno-
stawowego, mięśniowego, ruchu, krążenia (wady serca), oddechowego.  

Zdobywane umiejętności zawodowe. 

Technik logistyk to zawód dla osób, które czerpią satysfakcję z ciągłego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności oraz 
poznawania nowych rozwiązań technologicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne w trakcie 
zajęć w pracowniach zawodowych, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt niezbędny w pracy logistyka. 

Technik logistyk 



W trakcie nauki uczniowie szlifują swoje umiejętności również u lokalnych i zagranicznych pracodawców podczas 
8 tygodniowych praktyk zawodowych. Na wszystkich zajęciach doskonalone są kompetencje personalne i społeczne 
uczniów. 

W technikum logistycznym oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są przedmioty zawodowe tj: 

 podstawy logistyki 
 zapasy w magazynie 
 organizacja magazynu 
 język angielski zawodowy 
 planowanie procesów transportowych 
 podstawy transportu 
 pracownia logistyki 
 pracownia gospodarki materiałowej 
 pracownia transportu 
 pracownia realizacji procesów transportowych.  

Absolwent technikum logistycznego będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu 
 monitorowania poziomu i stanu zapasów 
 obsługiwania programów komputerowych 
 prowadzenia dokumentacji magazynowych 
 monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych 
 planowania procesów transportowych 
 organizowania procesów transportowych 
 dokumentowania procesów transportowych 

Tytuł potwierdzający kwalifikacje zawodowe 

W trakcie nauki uczeń zdaje egzamin zawodowy, który składa się z części pisemnej i praktycznej. Egzamin 
z kwalifikacji „Obsługa magazynów” odbywa się pod koniec klasy trzeciej natomiast z kwalifikacji „Organizacja 
transportu” w połowie klasy piątej. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji 
zawodowych. Po ukończeniu szkoły uczeń posiadający oba certyfikaty i świadectwo ukończenia szkoły otrzymuje 
dyplom zawodowy. Egzaminy zawodowe są egzaminami zewnętrznymi. Certyfikat kwalifikacji zawodowych i dyplom 
zawodowy są dokumentami, które potwierdzają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zawodzie technik 
logistyk. Pięcioletni okres nauki w technikum kończy się egzaminem maturalnym.  

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent technikum logistycznego znajdzie zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki.  

Logistyk może pracować w przedsiębiorstwach: 

 produkcyjnych np. na stanowisku specjalisty ds. planowania produkcji 
 handlowych np. specjalista ds. sprzedaży i prognozowania popytu 
 usługowych np. specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta 
 transportowych specjalista ds. transportu i logistyki 
 spedycyjnych na stanowisku spedytora 
 jednostkach administracji samorządowej np. specjalista ds. transportu miejskiego. 

Ponadto absolwenci technikum logistycznego mają umiejętności i wiedzę do prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. 

Możliwości dalszego kształcenia 

Ukończenie technikum logistycznego otwiera absolwentom możliwość dalszego kształcenia się na wyższych 
uczelniach w szczególności na takich kierunkach jak: logistyka, transport i spedycja, transport międzynarodowy, e-
commerce i technologie mobilne w logistyce, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw logistycznych, inżynieria 
środków transportu, zarządzanie i inżynieria produkcji. 


