
MAGAZYNIER LOGISTYK 432106 - INFORMACJA O ZAWODZIE 
  

- okres kształcenia 3 lata, 
- języki obce: język angielski 
- możliwość kontynuacji nauki w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskanie 
technika logistyka 
    
 

Magazynier – logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem 
odpowiednich warunków przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, 
prowadząc odpowiednią dokumentację; bierze udział w inwentaryzacjach i 
odpowiada materialnie za powierzone mu mienie. 
      Do podstawowych zadań należy również przyjmowanie towarów do magazynu, 
uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie odpowiedniej 
dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie dowodów 
rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej 
powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i 
kradzieżą; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; przestrzeganie 
terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań; 
utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg transportowych, 
eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ppoż.; 
prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub 
metodami tradycyjnymi; czynny udział w inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, 
zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn powstawania różnic w stanie ilościowym 
towarów; uczestnictwo w czynnościach reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych 
lub braków/ nadwyżek ilościowych; ponoszenie odpowiedzialności materialnej za 
powierzone mu towary i środki; nadzór nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. 
  

Do podstawowych zadań magazyniera-logistyka należy przyjmowanie towarów do 
magazynu, uczestnictwo w odbiorze ilościowym i jakościowym, sporządzanie 
odpowiedniej dokumentacji; wydawanie towarów z magazynu na podstawie 
dowodów rozchodowych; rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na 
wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczanie ich przed zepsuciem, 
zniszczeniem i kradzieżą; prawidłowe oznakowanie składowanych towarów; 
przestrzeganie terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu 
opakowań; utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, przejezdności dróg 
transportowych, eksploatacyjnych i pożarowych: przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa ppoż.; prowadzenie dokumentacji magazynowej przy użyciu 
programów komputerowych lub metodami tradycyjnymi; czynny udział w 
inwentaryzacjach, doraźnych, ciągłych, zdawczo-odbiorczych; wyjaśnianie przyczyn 
powstawania różnic w stanie ilościowym towarów; uczestnictwo w czynnościach 
reklamacyjnych w zakresie wad jakościowych lub braków/ nadwyżek ilościowych; 
ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mu towary i środki; nadzór 
nad pracą osób zatrudnionych w magazynie. 



 
 

               
 

    
Program nauczania obejmuje m. in. takie przedmioty jak: 

  

 BHP W PRACY MAGAZYNIERA-LOGISTYKA 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

 GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

 MAGAZYNY PRZYPRODUKCYJNE 

 MAGAZYNY DYSTRYBUCYJNE 

 PROCESY MAGAZYNOWE 

 ORGANIZACJA PRAC MAGAZYNOWYCH 

  

W trakcie całego cyklu kształcenia uczeń ma do osiągnięcia efekty właściwe dla 
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w tym przypadku jest to kwalifikacja SPL.01: 

   

Kwalifikacja SPL.01. Obsługa magazynów 

  

1. Realizacja procesów magazynowych 

  

Uczeń: 
1) rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i 
specjalistyczne; 
2) rozróżnia rodzaje zapasów; 

3) optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej; 

4) dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów; 

5) dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych; 

6) dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru; 

7) określa warunki przechowywania i transportu towarów; 

8) organizuje czynności związane z procesami magazynowymi; 

9) określa zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem, 
zagarnięciem; 
10) monitoruje stany zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz 
terminów przechowywania materiałów; 

11) przygotowuje i dokonuje inwentaryzacji; 

12) dobiera opakowania do rodzaju produktów i potrzeb klienta; 

13) dokonuje przyjmowania i realizacji reklamacji; 

14) określa zasady gospodarowania opakowaniami; 

15) posługuje się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów; 



16) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie 
magazynowania; 

17) sporządza dokumentację magazynową wraz z ewidencją; 

18) określa koszty usług magazynowych. 
  

2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych 

  

Uczeń: 
1) określa strukturę procesu produkcyjnego; 

2) rozróżnia cechy charakterystyczne surowców i materiałów; 

3) określa miejsce i warunki przechowywania materiałów do produkcji; 

4) stosuje systemy informatyczne dostosowane do formy organizacji procesu 
produkcji; 

5) kompletuje materiały do poszczególnych etapów produkcji; 

6) przestrzega zasad gospodarki odpadami; 

7) sporządza dokumenty dotyczące przepływu materiałów w procesie produkcji w 
języku polskim i języku obcym. 
  

3. Obsługa magazynów dystrybucji 
Uczeń: 
1) określa etapy dystrybucji; 

2) dobiera kanały dystrybucji; 

3) określa wymagania procesu magazynowania w centrach dystrybucji i terminalach; 

4) stosuje systemy przepływu informacji i systemy informatyczne w procesie 
dystrybucji; 

5) stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów; 

6) sporządza dokumenty dotyczące dystrybucji w języku polskim i języku obcym. 
 

zobacz filmik:   https://www.youtube.com/watch?v=rOQBexGliW4&t=43s 


