
TECHNIK LOGISTYK  

Proces nauczania obejmuje 2 kursy, dla każdej z kwalifikacji w tym zawodzie: 

AU.22 Obsługa magazynów  - czas trwania kursu: 1,5 roku 
AU. 32 Organizacja transportu - czas trwania kursu: 1 rok 

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela co dwa 
tygodnie). Część zajęć (ok. 25%) prowadzona jest w systemie e-learning. 

OPIS ZAWODU 
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i 
kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta. 
Wykorzystuje też informacje płynące z rynku, by optymalizować korzyści 
wynikające z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Do 
podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz 
wybór dostawców i towarów wpływających oraz: 

 planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w 
łańcuchach dostaw;  

 zarządzanie zapasami;  

 organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową;  

 zarządzanie gospodarką odpadami;  

 planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w 
jednostkach gospodarczych i administracyjnych.  

PERSPEKTYWY PRACY 
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, 
spedycyjnych itp. Najczęściej zajmują stanowiska koordynatorów zaopatrzenia i 
zbytu, spedytorów, przedstawicieli handlowych, magazynierów. Mogą także 
pracować jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania 
zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum 
dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. 

MODUŁY NAUCZANIA NA KURSACH: 

Dla kwalifikacji AU.22: 

Prowadzenie firmy logistycznej 
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
Prowadzenie  działalności gospodarczej 
Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym 
Organizowanie pracy biurowej 
Stosowanie statystyki 
Kształtowanie kompetencji społecznych i umiejętności organizacji pracy 
zespołów 

Organizowanie gospodarki magazynowej 
Zaopatrywanie produkcji 



Magazynowanie w centrach dystrybucji i terminalach 

 

Dla kwalifikacji AU.32: 

 

Prowadzenie firmy logistycznej 
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
Prowadzenie  działalności gospodarczej 
Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym 
Organizowanie pracy biurowej 
Stosowanie statystyki 
Kształtowanie kompetencji społecznych i umiejętności organizacji pracy 
zespołów 

Organizowanie transportu w logistyce 
Sporządzanie dokumentacji procesów transportowo-spedycyjnych 

Praktyka zawodowa 

 

Zajęcia w zakresie Prowadzenia firmy logistycznej są takie same na obu kursach. 
Osoby, które ukończyły 1 kurs mogą być zwolnione z tych zajęć na drugim kursie. 

Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz 
dodatkowo Certyfikat ISO w jęz. polskim i jęz. angielskim. 

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji absolwenci otrzymują 
świadectwo Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzające kwalifikację. 

Po zdaniu egzaminów zawodowych z obu kwalifikacji absolwenci otrzymują dyplom 
w zawodzie Technik logistyk. 

 

 


