Zintegrowany Rejestr Kwaliﬁkacji
Formularz dla kwaliﬁkacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwaliﬁkacji do ZSK

Nazwa kwaliﬁkacji*
Wykonywanie czynności magazynowych
Skrót nazwy
Magazynier
Rodzaj kwaliﬁkacji*
kwaliﬁkacja cząstkowa
Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwaliﬁkacji*
3
Krótka charakterystyka kwaliﬁkacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potraﬁ wykonywać osoba posiadająca tę kwaliﬁkacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwaliﬁkacji*
Osoba posiadająca kwaliﬁkację Wykonywanie czynności magazynowych jest przygotowana do
podejmowania pracy na stanowisku magazynier, w tym: przyjmowania, składowania,
kompletowania zapasu/towaru oraz wydawania jednostek ładunkowych. Tworzy odpowiednią
dokumentację do danego procesu. W ramach swoich działań wykorzystuje środki transportu
wewnętrznego (np. wózek unoszący ręczny) i środki pomocnicze (np. urządzenia do klejenia, do
formowania jednostek ładunkowych). Wszystkie czynności wykonuje zgodnie z zasadami
zawartymi w instrukcji magazynowej i obowiązującymi przepisami BHP. Opisywana kwaliﬁkacja
rynkowa daje szansę na formalne potwierdzenie niezbędnych, już posiadanych, kompetencji
wszystkim osobom zainteresowanym wykonywaniem czynności magazynowych (niezależnie od
tego, gdzie uzyskały wiedzę i umiejętności). Kwaliﬁkacja ta może być też wykorzystana jako
narzędzie aktywizacji osób bezrobotnych (w tym również osób długotrwale pozostających bez
pracy), wkraczających na rynek pracy lub chcących się przekwaliﬁkować. Osoba posiadająca
kwaliﬁkację będzie mogła ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku magazyniera w magazynach
sklepowych (małych, średnich i wielkopowierzchniowych), hurtowniach, zakładach
produkcyjnych, magazynach dystrybucyjnych (np. ﬁrmy kurierskie, poczta), spedycyjnych,
zakładach usługowych, portach i terminalach, straży pożarnej, wojsku, policji, archiwach niezależnie od wielkości magazynu i branży. Osoba posiadająca tę kwaliﬁkację może rozszerzyć
zakres swoich kompetencji o obsługę kas ﬁskalnych z fakturowaniem, umiejętności sprzedażowe,
obsługę wózków widłowych, obsługę programów komputerowych w zakresie gospodarki
magazynowej oraz kwaliﬁkacje uregulowane nadające uprawnienia (ADR, prawo jazdy różnych
kategorii). Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu potwierdzającego kwaliﬁkację: 500-800 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwaliﬁkacji [godz.]*
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Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwaliﬁkacji*
Kwaliﬁkacją mogą być szczególnie zainteresowane osoby, które w sposób nieformalny zdobywały
wiedzę i umiejętności w zakresie opisanych efektów uczenia się i chciałyby je potwierdzić,
zwłaszcza dotychczasowi pracownicy magazynów w kraju i za granicą, a także osoby nabywające
efekty uczenia się w procesach edukacji pozaformalnej (np. na kursach, szkoleniach).
Kwaliﬁkacja Wykonywanie czynności magazynowych z uwagi na jej zakres może być atrakcyjna
również dla cudzoziemców (np. z Europy Wschodniej) poszukujących zatrudniania na polskim
rynku, chcących potwierdzić swoje kompetencje wiarygodnym dokumentem, a także dla osób,
które planują wyjazd za granicę. Kwaliﬁkacja ta może być też wykorzystana jako narzędzie
aktywizacji osób bezrobotnych, wkraczających na rynek pracy lub chcących się przekwaliﬁkować,
w tym osób w wieku przedemerytalnym lub emerytalnym. Osoby ubiegające się o uzyskanie tej
kwaliﬁkacji powinny wykazywać się stanem zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności
związanych z magazynowaniem.
Wymagane kwaliﬁkacje poprzedzające
Opis
Brak
Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
1) Wiek: minimum 18 lat; 2) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania czynności magazynowych.
Zapotrzebowanie na kwaliﬁkację*
W Polsce wzrasta zainteresowanie logistyką i gospodarką magazynową, które stanowią ważny, a
nawet podstawowy, element funkcjonowania każdego biznesu. Dotyczy to zarówno polskich
przedsiębiorców, jak też zagranicznych inwestorów, którzy – ze względu na atrakcyjne położenie
geograﬁczne i stosunkowo niski koszt pracy – są zainteresowani prowadzeniem działalności na
terenie Polski. O znaczeniu branży najlepiej świadczy skala przychodów krajowych ﬁrm
logistycznych, spedycyjnych i transportowych. W pierwszej połowie 2017 roku przychody sektora
transportu i gospodarki magazynowej wyniosły blisko 80 mln zł. (zob. GUS – Wyniki ﬁnansowe
podmiotów gospodarczych I-VI 2017) Dynamiczny wzrost popytu na powierzchnie magazynowe
pociąga za sobą duże zainteresowanie inwestycjami w tym obszarze, widoczne na polskim rynku
szczególnie w ostatnich latach. Polska pod koniec 2016 roku była trzecim największym pod
względem wynajmowanych powierzchni rynkiem magazynowym w Europie
(https://magazyny.pl/blog/okiem-eksperta/polska-trzecim-najwiekszym-rynkiem-magazynowym-w
-europie/). Na koniec I kwartału 2016 roku w budowie pozostawało 783 000 m2 magazynów, przy
czym największy udział w tej wartości miały inwestycje trwające w Poznaniu (23,5%), okolicach
Warszawy (14%) oraz Polsce Centralnej (13,5%)
(http://docplayer.pl/59975841-Rynki-regionalne-jako-produkt-inwestycyjny.html). Mimo
częściowej automatyzacji procesów magazynowych (która występuje głównie w magazynach
wielkopowierzchniowych), większość czynności wykonują ludzie, od których wymaga się
konkretnych umiejętności. Należy podkreślić, że w sektorze transportu i gospodarki
magazynowej zatrudnionych jest obecnie ponad pół miliona osób i w stosunku do roku 2016

nastąpił wzrost zatrudnionych o 4,8% (zob. GUS –Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej
kraju w 2017 r.). Stały rozwój branży przekłada się na wzrastające zapotrzebowanie na
wykwaliﬁkowanych pracowników magazynowych. Dane Barometru Zawodów wskazują, że trend
ten utrzyma się w kolejnych latach. Przykładowo w roku 2016 magazynier był zawodem
deﬁcytowym tylko w dwóch województwach, w roku 2017 – w pięciu, a prognozy na rok 2018
wskazują już dziesięć województw (zob.
https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-na-mapach/2017). Podobnie, Barometr
ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia Polska, przygotowywany na podstawie deklaracji
pracodawców, wskazuje 11% wzrost zatrudnienia netto w sektorze Transport/Logistyka (III
kwartał 2017). Dane te są potwierdzone w realiach rynkowych - jedna z międzynarodowych ﬁrm
logistycznych, działająca na polskim rynku określiła - na najbliższe 5 lat - zapotrzebowanie na
pracowników wykonujących czynności magazynowe na poziomie od 1 tys. do 2 tys. nowych
pracowników (zob. http://www.dbschenker.pl). W sektorze tym na koniec IV kwartału 2017 roku
było około 12 tys. wolnych miejsc pracy (zob. GUS – Popyt na pracę). Także zarobki w branży są
ponadprzeciętne. Z danych GUS wynika, iż w 2017 roku średnie wynagrodzenie całkowite w
sektorze transportu i logistyki wynosiło ponad 4 tys. zł brutto. Ilustracją zapotrzebowania na
kwaliﬁkacje w zakresie gospodarki magazynowej są liczne kursy dla przyszłych magazynierów,
zlecane m.in. przez: pracodawców, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej. Kwaliﬁkacja ta
budzi też zainteresowanie wśród osób prywatnych. Z danych statystycznych Związku Zakładów
Doskonalenia Zawodowego wynika, iż w 2016 roku na kursach z zakresu gospodarki
magazynowej przeszkolono ponad 400 osób, a w 2017 roku blisko 600. Na podstawie analizy
zapotrzebowania rynku i oferty kursów, m.in. oferowanych przez Zakłady Doskonalenia
Zawodowego na terenie całego kraju, można stwierdzić, że absolwenci tych kursów będą
zainteresowani uzyskaniem dodatkowego potwierdzenia swoich kompetencji poprzez udział w
walidacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwaliﬁkacji (certyﬁkat z poziomem Polskiej Ramy
Kwaliﬁkacji). W tym kontekście kwaliﬁkacja Wykonywanie czynności magazynowych będzie
szczególnie atrakcyjna również dla cudzoziemców poszukujących zatrudniania na polskim rynku
pracy, chcących potwierdzić swoje kompetencje wiarygodnym dokumentem. Rynek usług
edukacyjnych oferujących kursy w zakresie gospodarki magazynowej zawiera zróżnicowaną
ofertę. Nie zawsze jest ona jednak równoznaczna z jakością oferowanego procesu kształcenia.
Dlatego też istnieje konieczność rzetelnego opisania kluczowych umiejętności zawodowych
językiem efektów uczenia się i procedur ich walidacji, a w konsekwencji wpisanie kwaliﬁkacji
Wykonywanie czynności magazynowych do Zintegrowanego Systemu Kwaliﬁkacji
Odniesienie do kwaliﬁkacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwaliﬁkacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Opisywana kwaliﬁkacja zawiera część efektów uczenia się wspólnych między innymi z
kwaliﬁkacjami A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach
produkcji, dystrybucji i magazynowania, A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas
realizacji procesów transportowych, A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z
przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. W nowych
szkołach branżowych i technikach opisywana kwaliﬁkacja wykazuje podobieństwa w
szczególności z kwaliﬁkacjami: AU.22 Obsługa magazynów oraz AU.32 Organizacja transportu.
Pierwsi posiadacze powyższych kwaliﬁkacji pojawią się na rynku pracy dopiero w 2020.
Opisywana kwaliﬁkacja rynkowa daje szanse na formalne potwierdzenie niezbędnych, już
posiadanych, kompetencji wszystkim osobom zainteresowanym wykonywaniem czynności
magazynowych (niezależnie od tego, gdzie uzyskały wiedzę i umiejętności). Jest też odpowiedzią
na zapotrzebowanie (deﬁcyt w zakresie zawodu magazyniera, por. cytowany Barometr zawodów)
rynku pracy w możliwie krótkim czasie. Dla wszystkich osób, dla których powrót do edukacji

formalnej byłby utrudniony lub jest niemożliwy oraz dla tych, którzy mają doświadczenie w
wykonywaniu czynności magazynowych zdobyte poza ścieżką formalną – jest to alternatywny
(lub jedyny) sposób potwierdzenia posiadanych kompetencji i uzyskania kwaliﬁkacji.
Typowe możliwości wykorzystania kwaliﬁkacji*
Osoba posiadająca kwaliﬁkację będzie mogła ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku
magazyniera w magazynach sklepowych (małych, średnich i wielkopowierzchniowych),
marketach budowlanych, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, magazynach dystrybucyjnych
(np. ﬁrmy kurierskie, poczta), spedycyjnych, zakładach usługowych, portach i terminalach, straży
pożarnej, wojsku, policji, archiwach - niezależnie od wielkości magazynu i branży, zarówno w
Polsce jak i za granicą. Osoba posiadająca tę kwaliﬁkację może rozszerzyć zakres swoich
kompetencji np. o obsługę kas ﬁskalnych z fakturowaniem, umiejętności sprzedażowe, obsługę
wózków widłowych oraz kwaliﬁkacje uregulowane nadające uprawnienia (ADR, prawo jazdy
różnych kategorii).
Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Etap weryﬁkacji 1.1. Metody Dopuszczalne metody stosowane w walidacji: 1) Test wiedzy
(sugerowany: test jednokrotnego wyboru) 2) Obserwacja w warunkach rzeczywistych
(obserwacja w miejscu pracy) lub obserwacja w warunkach symulowanych (w otoczeniu
zaaranżowanym, zbliżonym do warunków w miejscu pracy), uzupełniona rozmową z uczestnikiem
walidacji. Efekty uczenia się ujęte w zestawie 01 mogą być weryﬁkowane za pomocą testu
wiedzy lub obserwacji. Efekty uczenia się z pozostałych zestawów muszą być sprawdzane
poprzez obserwację w warunkach rzeczywistych lub symulowanych. 1.2. Zasoby kadrowe: W
procesie weryﬁkacji efektów uczenia się udział bierze komisja składająca się z min. dwóch
członków, z których przynajmniej jeden spełnia następujące wymagania kompetencyjne: 1) min.
3-letnie doświadczenie w nauczaniu w obrębie kwaliﬁkacji zbliżonych do opisanej, 2) min. 3-letnie
doświadczenie w weryﬁkowaniu efektów uczenia się w obrębie kwaliﬁkacji zbliżonych do
opisanej. Wymagania kompetencyjne w stosunku do osób projektujących walidację: 1) min. 2letnie doświadczenie w projektowaniu narzędzi weryﬁkacji efektów uczenia się w obrębie
kwaliﬁkacji zbliżonych do opisanej, 2) min. 3-letnie doświadczenie w nauczaniu w obrębie
kwaliﬁkacji zbliżonych do opisanej 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i
materialne Sposób organizacji: W przypadku testu wiedzy na jedną osobę przeprowadzającą
weryﬁkację może przypadać nie więcej niż dziesięć osób zdających. W przypadku obserwacji w
warunkach rzeczywistych lub symulowanych na jedną osobę przeprowadzającą weryﬁkację może
przypadać nie więcej niż 3 osoby zdające Warunki organizacyjne i materialne, niezbędne do
prawidłowego prowadzenia walidacji: Obserwacja w warunkach symulowanych musi odbywać się
na terenie o powierzchni min. 30 m2 z wyznaczonymi strefami: przyjęcia, składowania oraz
kompletowania i wydawania. Instytucja certyﬁkująca musi zapewnić też dostęp do: 1) instrukcji
magazynowej, 2) jednostek ładunkowych takich jak: kartony, skrzynie, worki oraz palety, 3)
regałów uniwersalnych, 4) wózka unoszącego-ręcznego i platformowego, 5) materiałów
pomocniczych do formowania i zabezpieczania jednostki ładunkowej (np. taśma samoprzylepna,
folia), 6) arkuszy testów wiedzy oraz druków akcydensowych wykorzystywanych w zadaniu
praktycznym (np. Pz, Wz, faktura) lub komputera z oprogramowaniem magazynowym 7)
materiałów piśmienniczych i kalkulatora (również w przypadku testu wiedzy), 8) odzieży ochrony
indywidualnej: fartuch i rękawice robocze. (Pozostałe elementy odzieży ochronnej, np. buty
antypoślizgowe z usztywnionym czubkiem, kandydat zapewnia we własnym zakresie.) W
przypadku testu wiedzy instytucja powinna zapewnić pomieszczenie wyposażone w stoły i
krzesła. 2. Etapy identyﬁkowania i dokumentowania Nie określa się wymogów dla etapu
identyﬁkowania i dokumentowania w ramach procesu walidacji.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwaliﬁkacji (o ile dotyczy)
Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca opisywaną kwaliﬁkację rynkową Wykonywanie czynności magazynowych jest
przygotowana do kompleksowej obsługi magazynu. Wykazuje się samodzielnością w ramach
wykonywanych działań zawodowych i ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Jest
przygotowana do realizowania działań związanych z procesami magazynowymi. Posługuje się
pojęciami i terminologią dotyczącą wykonywanych zadań. Ocenia i analizuje informacje
potrzebne do wykonywania działań zawodowych. Przyjmuje, składuje, kompletuje zapas/towar
oraz wydaje jednostki ładunkowe. Tworzy odpowiednią dokumentację do danego procesu. W
ramach swoich działań wykorzystuje środki transportu wewnętrznego i środki pomocnicze. Jest
przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań w przewidywalnych lub częściowo
zmiennych warunkach, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy, zasadami
zawartymi w instrukcji magazynowej i obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z BHP i
ppoż.
Zestawy efektów uczenia się
Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
1
Nazwa zestawu*
Charakteryzowanie zasad funkcjonowania magazynu
Poziom PRK*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
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Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia*
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Identyﬁkuje dokumenty wykorzystywane w magazynach
Kryteria weryﬁkacji*
- rozróżnia dokumenty magazynowe, np.: Pz, Mm, Pw, Zw, Fa, Wz, Rw, Ww, kartoteki
ilościowe, kartoteki wartościowe, kartoteki ilościowo-wartościowe; - rozróżnia dokumentację
magazynową związaną z inwentaryzacją w magazynie w tym: arkusz spisu z natury,
rozliczenie spisu z natury
Efekt uczenia się
Omawia opakowania, znaki towarowe i metody kompletacji
Kryteria weryﬁkacji*

- wymienia rodzaje opakowań; - dopasowuje opakowanie do towaru z uwzględnieniem: cech
danego towaru, jego gabarytów, sposobu składowania, potrzeb klienta; - wymienia warunki
ponownego użycia opakowania; - rozpoznaje znaki towarowe; - rozpoznaje kody kreskowe; odczytuje potrzebne informacje z etykiety logistycznej; - rozróżnia standardowe i nowoczesne
metody kompletacji, np. etykiety, lista kompletacyjna, terminal radiowy i wsadowy, Pick by
Voice, Pick by Light, Pick by Frame, Pick by Point
Efekt uczenia się
Opisuje środki transportu, pozostałe urządzenia i środki pomocnicze stosowane w procesach
magazynowych
Kryteria weryﬁkacji*
- rozróżnia środki transportu wewnętrznego i omawia ich zastosowanie; - rozróżnia pozostałe
urządzenia transportu wewnętrznego technologicznego i omawia ich zastosowanie; - dobiera
urządzenia pomocnicze do zakresu wykonywanych czynności w magazynie; - wymienia
rodzaje palet ładunkowych; - rozróżnia przeznaczenie i rozwiązania konstrukcyjne
kontenerów ładunkowych stosowanych w praktyce magazynowej i transportowej; - rozróżnia
środki i urządzenia stosowane do zabezpieczania jednostek ładunkowych; - charakteryzuje
systemy rozładunku/przekazywania/wydawania w zależności od gabarytu (stanu skupienia)
dostarczonego zapasu/towaru
Efekt uczenia się
Opisuje warunki przechowywania
Kryteria weryﬁkacji*
- charakteryzuje rodzaje magazynów; - charakteryzuje zasady rozmieszczania
zapasów/towarów z uwzględnieniem właściwości ﬁzykochemicznych towarów/ zapasu charakteryzuje czynniki wpływające na jakość przechowywanego towaru/ zapasu
Efekt uczenia się
Rozróżnia czynności związane z okresową kontrolą i zabiegami manipulacyjnymi w czasie
przechowywania
Kryteria weryﬁkacji*
- dobiera czynności związane z okresową kontrolą uwzględnioną w instrukcji magazynowej; określa czynności manipulacyjne z uwzględnieniem specyﬁcznych wymagań wobec
składowania danego zapasu/towaru

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
2
Nazwa zestawu*
Przyjmowanie zapasu/towaru do magazynu
Poziom PRK*

3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
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Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia*
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Dokonuje przyjęcia zapasu/ towaru
Kryteria weryﬁkacji*
- dokonuje rozładunku w systemie ręcznym lub z użyciem magazynowych środków
technicznych – wózek unoszący ręczny lub platformowy, z zachowaniem przepisów BHP; dokonuje samodzielnego przeformowania zapasu/towaru, z uwzględnieniem parametrów
magazynu np. zmniejsza liczbę warstw, dokonuje konsolidacji lub dekonsolidacji, z
zachowaniem przepisów BHP - umieszcza zapas/towar w wyznaczonym miejscu strefy
składowania według zasad przyjętych w magazynie
Efekt uczenia się
Dokonuje wstępnego odbioru ilościowego i jakościowego w streﬁe przyjęcia
Kryteria weryﬁkacji*
- porównuje stan ilościowy dostarczonego zapasu/towaru z zapisami na dokumencie oraz
ocenia wstępnie jakość zapasu/towaru; - w przypadku pozytywnego odbioru ilościowego i
jakościowego potwierdza dokumenty dostawy, w przypadku negatywnego odbioru omawia
procedury postępowania; - dokonuje ﬁzycznego przyjęcia zapasu na podstawie otrzymanego
dokumentu z wykorzystaniem programu magazynowego lub druków akcydensowych; Sporządza dokumenty odbioru zgodne ze stanem merytorycznym i rachunkowym z
wykorzystaniem programu magazynowego lub druków akcydensowych

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
3
Nazwa zestawu*
Składowanie zapasu/towaru w magazynie
Poziom PRK*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
25

Rodzaj zestawu
obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia*
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Przeprowadza inwentaryzację zgodnie z instrukcją magazynową
Kryteria weryﬁkacji*
- przygotowuje zapas/towar do spisu z natury - przelicza zapas/towar; - sporządza
dokumentację magazynową związaną z inwentaryzacją w magazynie, w tym: arkusz spisu z
natury, rozliczenie spisu z natury; sprawdza każdy dokument związany z inwentaryzacją, pod
względem merytorycznym i rachunkowym; - wskazuje właściwą komórkę organizacyjną
przedsiębiorstwa, której przekazuje wypełniony arkusz spisu z natury
Efekt uczenia się
Sporządza i prowadzi dokumentację w streﬁe składowania
Kryteria weryﬁkacji*
- Sporządza dokumenty magazynowe zw. ze składowaniem zgodne ze stanem
merytorycznym i rachunkowym, z wykorzystaniem oprogramowania magazynowego lub
druków akcydensowych ; - zakłada i prowadzi kartoteki magazynowe
Efekt uczenia się
Zapewnia odpowiednie warunki przechowywania zapasu/towaru z uwzględnieniem jego
właściwości
Kryteria weryﬁkacji*
- kontroluje czynniki wpływające na przechowywany zapas/towar, m.in.: temperaturę,
wilgotność względną, światło, powietrze, szkodniki magazynowe, czas przechowywania; omawia zasady postępowania w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości

Numer zestawu w kwaliﬁkacji*
4
Nazwa zestawu*
Kompletowanie i wydawanie zapasu/towaru według potrzeb zamawiającego
Poziom PRK*
3
Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
25
Rodzaj zestawu

obowiązkowy
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia*
Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryﬁkacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Kompletuje zamówienia
Kryteria weryﬁkacji*
- sprawdza ilość i jakość dostępnego zapasu/towaru; - dobiera opakowanie zgodnie z
zamówieniem i z uwzględnieniem właściwości zapasu/towaru; - dobiera i stosuje metodę
kompletacji; - pakuje i zabezpiecza zamówiony zapas/towar z wykorzystaniem uprzednio
wybranych opakowań z zachowaniem przepisów BHP
Efekt uczenia się
Wydaje zapas/towar
Kryteria weryﬁkacji*
- sporządza dokumentację magazynową związaną z wydaniem surowców, materiałów,
towarów z magazynu z wykorzystaniem programów magazynowych; - przekazuje zapas/
towar z wykorzystaniem systemu ręcznego lub z użyciem magazynowych środków
technicznych – wózek unoszący ręczny lub platformowy, zgodnie z wytycznymi określonymi
w zamówieniu oraz z zachowaniem przepisów BHP - omawia zasady załadunku jednostek
ładunkowych na środek transportu zewnętrznego

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwaliﬁkacji
Wnioskodawca*
Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Minister właściwy*
Ministerstwo Infrastruktury
Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
5 lat. Warunkiem przedłużenia ważności certyﬁkatu jest udokumentowanie praktyki wykonywania zadań określonych w opisie kwaliﬁkacji “wykonywanie czynności magazynowych” w okresie 2 lat poprzedzających wygaśnięcie ważności certyﬁkatu. W przypadku braku
udokumentowanego doświadczenia konieczne jest powtórne przystąpienie do walidacji.
Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwaliﬁkacji*
Certyﬁkat
Uprawnienia związane z posiadaniem kwaliﬁkacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
840 - Usługi transportowe
Kod PKD*
Kod
52.10.B

Nazwa
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
Potwierdzenie przelewu opłaty za wniosek o włączenie kwaliﬁkacji rynkowej "Wykonywanie
1
czynności magazynowych"
2 Statut Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego
3 ZRK_FKU_Magazynier
4 ZRK_FKU_Magazynier

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwaliﬁkacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwaliﬁkacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*
Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego
Siedziba i adres: Podwale 17, 00-252 Warszawa
NIP: 5260023420
REGON: 012076927
Numer KRS: 0000133022
Reprezentacja: Andrzej Piłat - Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ
Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: rafal.gorecki@zzdz.pl

