
T E C H N I K   L O G I S T Y K 
5-letnie technikum 

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, 
organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem 
przemieszczania towarów od producenta do 
konsumenta. 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. 
Poza wiedzą ekonomiczną i znajomością zasad zarządzania firmą, technik logistyk powinien 
posiadać umiejętności menedżerskie: szybko podejmować decyzje i logicznie przewidywać ich 
konsekwencje, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją. Potrzebna mu jest 
doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz sektora 
transportowego. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania w różnym dystansie 
czasowym. Poza zasadniczymi działaniami technik logistyk zajmuje się także poprawą 
elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. 
KWALIFIKACJE: 
- Obsługa magazynów - SPL.01; 
- Organizacja transportu - SPL.04. 
Technik logistyk zarządza zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu 
wewnątrzzakładowego, organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów 
wyprodukowanych przez zakłady, fabryki i instytucje. Zarządza miejską infrastrukturą logistyczną 
(wywóz śmieci, odpadów) oraz organizuje i realizuje usługi dobierając odpowiednie do zadania 
środki transportu. Organizuje przewozy osób w komunikacji publicznej oraz opracowuje rozkłady 
jazdy komunikacji miejskiej, międzymiastowej i regionalnej.  

Posługuje się nowoczesnymi sposobami organizacji i planowania  
w transporcie w oparciu o Internet, programy komputerowe oraz marketing. 
Monitoruje stan techniczno-eksploatacyjny miejskich usług 
infrastrukturalnych. Prognozuje trwałość techniczną oraz potrzeby 
remontowe i inwestycyjne. Analizuje koszty eksploatacji infrastruktury 
technicznej usług miejskich. Zarządza zapasami i gospodarką 
magazynową. Planuje i przygotowuje zaopatrzenie materiałowe  
w przedsiębiorstwie. Steruje wykorzystaniem zapasów w magazynach.  
Obsługuje regały magazynowe wysokiego składowania. Dobiera środki 
transportu wewnątrzzakładowego. Dobiera opakowania i przygotowuje 
towary do dystrybucji. Zarządza łańcuchem dostaw towarów tradycyjnie 

oraz systemem elektronicznym. Przygotowuje oferty cenowe na usługi logistyczne oraz prowadzi 
negocjacje z klientami w zakresie zadań logistycznych. Dobiera środki transportu w zakresie 
realizowanego zadania. Stosuje kontrolę przebiegu ładunków. Wyodrębnia i monitoruje koszty 
logistyki oraz prowadzi rozliczenia z klientami. Stosuje przepisy bhp, ppoż. i o ochronie 
środowiska. 
Praca technika logistyka odbywa się najczęściej w różnych pomieszczeniach biurowych oraz 
magazynach i halach. Praca może także odbywać się na wolnym powietrzu (podczas załadunku 
towarów) w zmiennych warunkach klimatycznych. 
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