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poszerzony o treści wykraczające poza podstawę programową, 
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1.Organizacja stażu zawodowego 
 

 Program stażu skierowany jest do uczniów technikum, którzy chcą rozwijać 

umiejętności zawodowe. Jego treści wykraczają poza podstawę programową oraz program 

nauczania kształcenia w zawodzie technik logistyk. 

Program powstał przy współpracy z pracodawcami. 

 

Organizacja stażu zawodowego: 

• czas trwania stażu dla 1 uczestnika wynosi 160 godzin; 

• staż obejmuje 5 dni roboczych w tygodniu, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy; 

• dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 8 godzin, staż nie odbywa się w porze nocnej; 

• stażysta nie może świadczyć pracy w godzinach nadliczbowych; 

• czas trwania stażu uwzględnia przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy; 

• uczniowie mają obowiązek prowadzić elektroniczne dzienniczki stażu, w których powinni 

zapisywać informacje dotyczące stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, 

godzin stażu oraz własne wnioski; 

• wzór dzienniczka oraz wzór certyfikatu dla ucznia stanowią załączniki do „Regulaminu 

staży zawodowych”. 

 

2. Cel główny stażu zawodowego 

 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik logistyk 

oraz przygotowanie ich do wejścia na lokalny rynek pracy. Staż zawodowy u pracodawcy 

wpłynie na podniesienie kompetencji personalnych i społecznych przyszłych pracowników.  

 Uczeń utrwali, wykorzysta i rozszerzy umiejętności zdobyte w szkole poprzez 

wykonywanie zadań w rzeczywistych warunkach pracy na stanowisku w branży spedycyjno- 

logistycznej (SPL).  

 Stażysta pozna funkcjonowanie przedsiębiorstwa począwszy od zaopatrzenia w 

surowce i materiały, poprzez harmonogramowanie produkcji, nadzorowanie jej prawidłowego 

przebiegu oraz kontrolowanie pod względem ilościowym i jakościowym partii 
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produkcyjnych, magazynowanie wyrobów gotowych, dystrybucję do pośrednika                     

i ostatecznego odbiorcy, gospodarowanie odpadami oraz zarządzanie przepływem informacji.   

 W zadaniach zawodowych w rzeczywistym procesie pracy uczeń pozna dokumentację 

związaną z ww. procesami oraz nauczy się planować i organizować wybrane przedsięwzięcia. 

 Nowoczesne i rzeczywiste warunki pracy, przybliżą ucznia do aktywnego 

funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Staż zawodowy u pracodawcy wpłynie na 

wzrost poziomu wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kompetencji personalnych                 

i społecznych w zawodzie. 

 

3. Program stażu 
 

• program stażu zawodowego opracowany został na podstawie analizy potrzeb szkół  

w zakresie kształcenia zawodowego w specjalności technik logistyk; 

• celem stażu zawodowego jest podniesienie praktycznych umiejętności zawodowych oraz 

wskazanie kierunku w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją; 

• staż zawodowy dla uczniów odbywać się będzie w firmie zgodnie z programem; 

• staż zawodowy prowadzony będzie pod kierunkiem opiekunów stażu, którymi są 

wyodrębnieni pracodawcy lub ich pracownicy; 

• program stażu zawodowego obejmuje szeroki zakres materiału pozwalający na elastyczny 

dobór zadań przez ucznia; 

• przykładowe zadania mają pokazać, w jakim kierunku powinna przebiegać praktyka oraz 

wskazywać minimalny poziom ćwiczeń i typologie zadań do wykonania przez ucznia;  

• program obejmuje następujące moduły, obszary: 

 I: Bhp, ochrona ppoż., ochrona środowiska i ergonomia na stanowisku logistyka 

oraz podstawy prowadzenia działalności logistycznej 

 II: Procesy magazynowe i transportowe 

 III: Doskonalenie i optymalizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem 

strategii japońskich 

W ramach stażu zawodowego należy zrealizować treści programowe z różnych 

modułów. Określone wskaźniki celów szczegółowych wynikają bezpośrednio z rezultatów 

poszczególnych zadań.  
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 Po zakończeniu stażu uczniowie będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do 

podjęcia pracy na podobnym stanowisku w branży spedycyjno- logistycznej (SPL).  

 

4. Umiejętności szczegółowe, które uzyska uczeń 
 

 Uczeń w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania 

następujących zadań zawodowych: 

• planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach 

dostaw; 

• zarządzanie zapasami; 

• organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową; 

• zarządzanie gospodarką odpadami;  

• planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach 

gospodarczych i administracyjnych; 

• organizowanie procesów transportowych. 

 

W trakcie realizacji stażu uczeń powinien w jak najszerszym zakresie zapoznać się z pracą 

przedsiębiorstwa. Realizacja stażu powinna odbywać się poprzez obserwację pracy 

poszczególnych działów, a następnie poprzez wykonywanie zadań zawartych w niniejszym 

programie oraz zadań zlecanych przez opiekuna stażu. Podczas stażu, uczeń powinien 

zwrócić uwagę na korelację pomiędzy programem, zadaniami, a specyfiką przedsiębiorstwa. 

Oczywistym jest, że uczeń i opiekun mogą korzystać z proponowanych treści i zadań w 

dowolny sposób. Wynikać to będzie przede wszystkim z bieżących potrzeb i działań 

przedsiębiorstwa.  

5. Ramowy plan stażu zawodowego 
 

Obszar Dział Zakres realizacji zadań Liczba 

godzin 

I 

Bhp, ochrona ppoż., ochrona 

środowiska i ergonomia na 

stanowisku logistyka oraz 

podstawy prowadzenia 

działalności logistycznej 

 Przepisy prawa związane z 

wykonywaniem zawodu logistyka 

 Podstawowe pojęcia i regulacje 

prawne związane z działalnością 

gospodarczą w branży 

logistycznej 

32 
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II 
Procesy magazynowe i 

transportowe 

 Gospodarowanie zapasami 

 Organizowanie procesów 

transportowych 
104 

III 

Doskonalenie i optymalizacja 

procesów logistycznych z 

wykorzystaniem strategii 

japońskich 

 Kaizen, Kanban, Just In Time, 

Takt Time, SMED, Jidoka, jako 

strategie usprawniające działania 

logistyczne w przedsiębiorstwie 

24 

Razem 160 

 

 

6. Szczegółowy plan stażu zawodowego 

 

Nazwa modułu Zakres wykonywanych zadań Ilość 

godzin 

Bhp, ochrona ppoż., ochrona 

środowiska i ergonomia na 

stanowisku logistyka oraz 

podstawy prowadzenia 

działalności logistycznej  

 Zasady BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 

 Ergonomia na stanowisku pracy 

 Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy 

 Prawa i obowiązki pracownika w zakresie bhp 

 Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp 

 Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku 

pracy logistyka 

 Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 

 Pierwsza pomoc 

8 

 Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową 

 Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych 

 Przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony 

danych osobowych 

 Struktura organizacyjna firmy 

8 

 Zasady prowadzenia dokumentacji biurowej 

 Urządzenia biurowe 

 Branżowe programy komputerowe 

 Oprogramowanie komputerowe w pracy biurowej 

 Korespondencja służbowa 

 Archiwizacja dokumentów 

8 

-     Organizacja spotkań służbowych 

 Kultura zawodu 8 

Liczba godzin na realizację 

modułu I 

RAZEM 
32 
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Procesy produkcyjne, 

magazynowe i transportowe 

 

 Budynki i budowle magazynowe 

 Wyposażenie magazynu podstawowe i pomocnicze 

 Rozmieszczanie zapasów w magazynie 

 Odpowiedzialność pracowników magazynu 

 Procedury obowiązujące podczas czynności wykonywanych w 

magazynie 

 Dokumentacja magazynowa 

40 

 Kanały dystrybucji wyrobów gotowych 

 Zasady współpracy w kanale dystrybucji 

 Najważniejsze centra dystrybucji w kraju i za granicą 

 Dokumentacja procesów dystrybucji 

24 

 Środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego 

 Przewozy ładunków specjalnych i niebezpiecznych 

 Urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne 

 Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków 

 Wykorzystanie map drogowych i szlaków komunikacyjnych, 

rozkładów jazdy przewozów regularnych 

 Zasady doboru środków technicznych do wykonania procesów 

transportowych 

 Oznaczenia przewożonych ładunków 

16 

 Regulacje prawne dotyczące przepływu, przechowywania i 

ochrony informacji 

 Zasady gospodarki odpadami 

 Zasady sporządzania dokumentów w jednostkach 

gospodarczych 

16 

 Opracowanie planu zakupów zgodnie z zapotrzebowaniem 

materiałowym 

 Opracowanie procedur zakupowych 

 Dokonanie optymalnego doboru dostawców 

8 

Liczba godzin na realizację 

modułu II 

RAZEM 
104 

Doskonalenie i 

optymalizacja procesów 

logistycznych z 

wykorzystaniem strategii 

japońskich 

 Zastosowanie strategii Kaizen w celu udoskonalania i 

sterownia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 

 Gospodarowanie zapasami i optymalizacja dostaw z 

wykorzystaniem strategii Just In Time. 

 Produkcja wg czasu taktu (Takt Time). 

 Kanban jako metoda kontroli procesu produkcyjnego. 

 SMED (Single-Minute Exchange Of Die) jako metoda 

odchudzania produkcji (Lean Production) 

 Jidoka jako system usprawniający proces produkcji 

 

Liczba godzin na realizację 

modułu III 

RAZEM 
24 

Razem 160 
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7. Treści kształcenia, które uczeń powinien poznać             
i doskonalić podczas stażu zawodowego 

Technik logistyk powinien umieć dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz 

optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych 

zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik 

logistyk analizuje stan zapasów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, 

wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.  

Zadania logistyka to również organizacja produkcji począwszy od zaopatrzenia                

w surowce i materiały, poprzez harmonogramowanie produkcji, nadzorowanie jej 

prawidłowego przebiegu oraz kontrolowanie pod względem ilościowym i jakościowym partii 

produkcyjnych.  

Realizacja stażu jest możliwa również w przedsiębiorstwach sektora transportowego, 

firmach zajmujących się transportem i spedycją.  

Wobec konieczności ochrony środowiska, stanowiska pracy dla przyszłych techników 

logistyków przewidziane są także w przedsiębiorstwach zajmujących się odzyskiwaniem, 

zabezpieczaniem i utylizacja odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych.  

Z powyższego wynika, że stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości 

przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Poza zasadniczymi działaniami 

technik logistyk zajmuje się także poprawą elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na 

rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do działania, zabezpiecza system 

dystrybucji, przepływ towarów, usług i informacji.  

 

8. Kryteria oceny stażu zawodowego 

Szczegółowe kryteria oceny obejmują: 

 Ocenę pracy i zachowania stażysty: dokładność, systematyczność, punktualność, 

zaangażowanie w wykonywane zadania, samodzielność w działaniu, itp. 

 Ocenę prowadzenia dzienniczka stażu. 
 

Prowadzenie dzienniczka stażu zawodowego: 
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 Dzienniczek stanowi podstawowy dokument zaliczenia stażu. 

 Dzienniczek należy prowadzić starannie i na bieżąco. 

 Każdy zapis w dzienniczku powinien być potwierdzony czytelnym 

podpisem/pieczątką opiekuna stażu.  

 Po zakończeniu stażu, dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna stażu  

w celu wystawienia przez niego oceny. 
 

Obowiązujące załączniki: 

 Dzienniczek stażu – wzór.  
 Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu – wzór. 

 

Opracowanie:  

Monika Połetek- nauczyciel przedmiotów zawodowych  w Zespole Szkół Zawodowych i 

Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 

Małgorzata Wieczorek-właściciel firmy ABC MAX w Lubaniu 

 

 


