
TECHNIK LOGISTYK



CO TO JEST LOGISTYKA???

• Logistyka - jest terminem opisującym proces 
planowania, realizowania i kontrolowania 
sprawnego przepływu ładunków z punktu 
wytworzenia do punktu konsumpcji. Wszystko, 
co wytworzy przemysł, musi byd gdzieś 
przewiezione, dostarczone, przechowane i tą 
dziedziną działalności gospodarczej zajmuje 
się logistyka. 



Kim jest technik logistyk?

• Logistyk to specjalista od zaopatrzenia, 
planowania produkcji, dystrybucji, transportu i 
komunikacji.



W jakich działach przedsiębiorstwa logistyk 
może być zatrudniony?
•  Dział sprzedaży (dystrybucji),
•  Dział prognozowania popytu

•  Dział planowania zakupów (zaopatrzenia),
•   Dział logistyki miejskiej usług infrastrukturalnych,

•   Dział gospodarki odpadami, 
•  Dział planowania produkcji, 

•  Dział gospodarki materiałowej (planowania zapasów),
•   Dział obsługi magazynowej, 

•  Dział transportu wewnętrznego, 
•  Dział planowania transportu itd.



JAKI ZAWÓD OFERUJE CI TEN 
KIERUNEK



PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU 
ZAWODOWYM

• Język angielski 
zawodowy

• Przedsiębiorstwo 
logistyczne w 
gospodarce rynkowej

• Logistyka w procesach 
produkcji

• Zapasy i 
magazynowanie 

• Dystrybucja 
• Procesy transportowe w 

logistyce
• Logistyka w jednostkach 

gospodarczych i 
administracyjnych 



TEN KIERUNEK DAJE CI WIELE 
PERSPEKTYW



Jakie kwalifikacje można zdać w 
technikum logistycznym?

• Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania, (A.30.) 

• Zarządzanie środkami technicznymi podczas 
realizacji procesów transportowych, (A.31.) 

•  Organizacja i monitorowanie przepływu 
zasobów i informacji w jednostkach 
organizacyjnych, (A.32.) 



TRANSPORT MORSKI



TRANSPORT LĄDOWY



TRANSPORT LOTNICZY



Praca Logistyka w magazynie
Logistyk/spedytor nadzoruje czynności związane z kompletowaniem, pakowaniem i wydawaniem towaru według otrzymanego 

zamówienia.



Maszyny wykorzystywane w 
magazynie m.in.

Wózek widłowy
Używany jest głównie do prac rozładunkowych 

w magazynach, portach czy fabrykach.         

Paletyzator
Urządzenie używane do układania towaru na paletach.



Owijarka do palet
Suwnica podwieszana 

jednodźwigarowa
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