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Magazynier – logistyk 
(branżowa szkoła I stopnia) 

Zadania zawodowe 

Magazynier logistyk może pracować  
w magazynie handlowym, przemysłowym bądź 
centrum logistycznym. 
 
Do jego zadań należy: 

• kontrola jakości i ilości towaru 
przyjmowanego i wydawanego, 

•  rozmieszczanie towarów w magazynie,  
• dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji 

towaru, 
• dbanie o towar, który znajduje się pod jego 

opieką i ochrona przed pożarem, 
kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, 
zepsuciem i zniszczeniem 

• pilnowanie terminów przechowywania 
np.: materiałów, artykułów i 
utrzymywanie porządku w 
pomieszczeniach magazynowych.  
 
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. 
 

Kariera edukacyjna 

Kształcenie w zawodzie magazynier logistyk w naszej 
szkole odbywa się w 3-letniej branżowej szkole  

I stopnia, w systemie dualnym.  Uczeń od pierwszego 
dnia nauki jest jednocześnie młodocianym 

pracownikiem (umowa z pracodawcą, 
u którego uczy się praktycznej nauki zawodu)  
i uczniem (w branżowej szkole realizuje naukę 

przedmiotów ogólnokształcących oraz teoretycznych 
przedmiotów zawodowych). Kształcenie w tej formie 

umożliwia uzyskanie zawodu magazyniera logistyka po 
zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. 

Kariera zawodowa  

Nauka zawodu odbywa się w wybranym 
przedsiębiorstwie. Uczeń zatrudniony jest jako 
pracownik młodociany. Praktyki odbywają się  

w najlepszych jednostkach logistycznych. 
Zdobyta wiedza oraz doświadczenie 

zawodowe pozwoli Ci znaleźć interesującą pracę. 
Możesz też rozpocząć pracę na własny rachunek, 
założyć swoją firmę. 

Korzyści 

• praca dla magazyniera-
logistyka czeka dziś 
wszędzie, w każdym 
przedsiębiorstwie, 
instytucjach 
samorządowych i 
centralnych 
• wysokie przeciętne zarobki,  
• to jeden z zawodów najbardziej poszukiwanych 
na rynku pracy, 
• uniwersalna wiedza pozwala na szeroki rozwój 
kariery zawodowej i prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. 

Zatrudnienie 

– firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe, 
posiadające różne typy magazynów,  
– sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych 
branż, centra logistyczne i terminale kontenerowe,  
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  
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