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KLASA I LA 
TECHNIK LOGISTYK



Technik Logistyk
Jest to bardzo popularny kierunek kształcenia. 
W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje
zawodowe do pracy na stanowisku logistyka,
czyli specjalisty od zaopatrzenia, planowania
produkcji, dystrybucji, transportu
i komunikacji.
Technik logistyki to zawód przyszłości, bo
wszystko to, co stworzył przemysł musi być
gdzieś dostarczone, przewiezione,
przechowywane, a tym zajmuje się logistyka.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący
się w zawodzie technik logistyk? 

SPL.01 Obsługa magazynów
SPL.04 Organizacja transportu

Jak długo trwa nauka?
Nauka trwa 5 lat

Dlaczego warto kształcić się w tym zawodzie?

Praca logistyka ma charakter umysłowy i raczej
zespołowy.

W zależności od rodzaju zajmowanego
stanowiska, praca wymaga kontaktu z innymi
współpracownikami, delegowania zadań
 i nadzoru ich pracy. 

To praca pełna perspektyw i sporych zarobków. 
Praca, która daje możliwość rozwoju, awansu
i bezpieczeństwa finansowego.

 

Przyjmowanie i wydawanie zapasów
Przechowywanie zapasów
Obsługa klientów i kontrahentów
Organizacja procesów transportowych
Dokumentacja realizacji procesów
transportowych
Specjalizacja logistyczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podstawy logistyki
Zabezpieczenie majątku
Planowanie procesów transportowych
Organizacja pracy magazynu
Język obcy dla logistyków 

      PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Perspektywy zawodowe po szkole

Logistyka jest niezwykle rozwojowa. Osoby,
które pragną związać z nią swoją
przyszłość, mogą spać spokojnie – liczba
ofert pracy w tej branży stale rośnie, dając
tym samym ogromne możliwości 
w wybieraniu propozycji pracy.
Absolwent z dyplomem potwierdzającym
kwalifikacje w zawodzie technik logistyk
znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii
Europejskiej, zawsze dobrze płatną i
niezwykle potrzebną.

We are the shapers

of great minds and

honorable values.

Jak wygląda praktyka zawodowa?

Praktyczne przedmioty zawodowe uczniowie
realizują w bardzo nowoczesnych pracowniach.

W okresie kształcenia przewidziane są 2
praktyki zawodowe w najlepszych firmach
produkcyjnych, logistycznych i transportowo -
spedycyjnych miasta i okolicy, takich jak: 

Elana PET, Emtor, Servitor, Geofizyka Trans-
Gaz , CON-GRAPH Polska, Neuca SA i wiele
innych. 

Uczniowie mają także możliwość realizacji
stażu zawodowego w krajach UE w ramach
projektu Erasmus+.


