
• Kliknij, aby dodać tekst



Technik spedytor-
nowoczesny zawód

Technik spedytor to odpowiedzialny 
zawód, który dzięki rozwojowi branży 
transportowej zdobywa coraz większą 
popularność. Spedytor jest 
odpowiedzialny za wysyłanie 
oraz odbieranie towarów. Może 
wykonywać również czynności takie jak 
załadunek, rozładunek, składowanie, 
pakowanie, ubezpieczenie czy udzielanie 
informacji taryfowych lub celnych. 
Spedycja wchodzi w skład logistyki. 
Nie oznacza to jednak, że spedytor jest 
logistykiem. Zajmuje się on węższym 
zakresem działań. 

https://www.ekonomikzamosc.pl/portfolio/technik-spedytor/


Do typowych 
obowiązków spedytora 
należy:

• pozyskiwanie nowych klientów i przewoźników,

• bieżąca obsługa zleceniodawców,

• bezpośrednia współpraca z przewoźnikami, 
w tym np. negocjowanie stawek transportowych
monitorowanie obsługiwanych zleceń,

• pilnowanie terminowości realizowanych usług,

• nadzór nad rentownością zleceń transportowych,

• koordynowanie procesu transportowego.

• Dokładność, odpowiedzialność, cierpliwość, 
zdolność koncentracji, umiejętność pracy
w zespole, odporność na stres to pożądane cechy
spedytora.



JAKIE PREDYSPOZYCJE 
POWINIEN POSIADAĆ 
TECHNIK SPEDYTOR?

Osoba wykonująca zawód 
technika spedytora powinna 
interesować się nowoczesnymi 
technologiami, transportem 
i logistyką transportu. Niezbędne 
umiejętności to: znajomość 
nowoczesnych technologii, 
znajomość języków obcych 
oraz posiadanie wybranych 
kategorii prawa jazdy np. B+E,
C, C+E, D, T.



Kwalifikacja SPL.05.
Organizacja 
transportu oraz 
obsługa klientów 
i kontrahentów

• Twoje umiejętności po skończeniu 
szkoły:
-organizuje transport samochodowy, 
kolejowy, morski, śródlądowy i lotniczy 
towarów eksportowanych 
i importowanych oraz przewożonych 
wewnątrz kraju,
-opracowuje instrukcje wysyłkowe 
i materiały informacyjne dla klientów,
-organizuje wyładunek towarów lub 
załadunek ich do samochodów, 
wagonów, samolotów,



Czego będziesz się uczył w szkole?

przedmiot ogólne treści kształcenia

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa 
transportowo-spedycyjnego

-Przepisy i normy prawne; 
dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej; 
-Zasady marketingu i negocjacji w spedycji.

Podstawy transportu i spedycji - Pojęcie i klasyfikacja transportu i spedycji; 
- Systemy zarządzania i organizacja transportu 
i spedycji;

Język obcy w działalności spedycyjnej - Informacja o usługach i ofertach w transporcie 
w języku obcym; 

- Porozumiewanie się w języku obcym;
w procesie pracy zawodowej.

Organizacja transportu i spedycji - Wyznaczanie tras przewozu; 
- Wypełnianie i sprawdzanie dokumentacji 
w transporcie, metody przechowywania
i transportu ładunków.

Przewóz ładunków - Zasady i organizacja przewozu ładunków; -
Opakowania transportowe;



Praktyka 
zawodowa?

Praktyki realizowane są 
przedsiębiorstwach 
spedycyjnych, transportowych,
w przedsiębiorstwach 
transportu kolejowego, 
w bazach transportowych 
komunikacji samochodowej, 
kolejowej, w hurtowniach 
zaopatrujących placówki 
handlowe oraz placówkach 
handlowych.



Możliwości 
zatrudnienia

Po ukończeniu kształcenia absolwent szkoły 
kształcącej w zawodzie technik spedytor może być 
zatrudniony w: 
- firmach transportowych, firmach spedycyjnych 
i kurierskich, urzędach pocztowych,
- przedsiębiorstwach zajmujących się 
importem i eksportem, agencjach celnych,
- wolnych obszarach celnych, firmach świadczących 
usługi transportowo-samochodowe, autokarowe, 
kolejowe, lotnicze, morskie i inne.


