
1. Magazynier logistyk  - branżowa szkoła I stopnia 

 
Magazynier jest pracownikiem magazynu i wykonuje wszystkie czynności związane z jego 

działalnością, tj. przyjmuje, przechowuje i wydaje przedmioty, materiały i surowce. najczęściej 

musi posiadać uprawnienia do obsługi wózków podnośnikowych różnego typu oraz do 

wymiany butli gazowych w przypadku wózków gazowych oraz obsługi stacji ładowania 

akumulatorów przy stacjach ładowania wózków elektrycznych. W trakcie nauki zdobędziesz 

kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, 

dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych 

stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do 

znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej 

identyfikacji towarów. 

 

Kod zawodu: 432106 

Nauka zawodu trwa 3 lata 

 

 

2. Informacje dodatkowe 
 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji 

AU.22. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 

technik logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu 

wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Kwalifikację AU.32 można uzyskać 

kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia. 

 

 

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia 

 
AU.22. Obsługa magazynów  

1. Realizacja procesów magazynowych 

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych 

3. Obsługa magazynów dystrybucji 

 

4. Sylwetka absolwenta 

 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier logistyk powinien być przygotowany 

do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 

• przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;  

• przechowywania towarów;  

• ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;  

• prowadzenia dokumentacji magazynowej; 

• obsługi zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzenie 

logistyczne i dystrybucję; 

• organizowania procesu przedprodukcyjnego. 

 



5. Magazynier logistyk znajdzie zatrudnienie  w 

 
magazynach, centrach logistycznych, terminalach kontenerowych, centrach 

dystrybucyjnych, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. 

 

6. Warunki kształcenia i baza dydaktyczna  

 
Praktyki zawodowe: 

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki 

pracy właściwe dla zawodu magazynier logistyk (w magazynach, centrach logistycznych, 

przedsiębiorstwach, w których funkcjonują magazyny oraz innych podmiotach 

stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących 

w zawodzie). 

 

 

Wyposażenie: szkoła posiada pracownie komputerowe, wyposażone w stanowisko 

komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, 

stanowiska komputerowe dla uczniów, drukarki i skanery, pakiet programów biurowych, 

projektor multimedialny, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, materiały i środki 

dydaktyczne, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, stanowisko 

komputerowe z przykładowym oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę 

magazynową, plansze poglądowe, filmy dydaktyczne.  
 


