
TECHNIK SPEDYTOR  

 
Kwalifikacje zawodowe: 

• branża spedycyjno-logistyczna (SPL) 

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

 
Symbol cyfrowy zawodu: 333108 

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. 
Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących 
transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Spedytor w swojej pracy 

doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, 
przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki transportowej, 

co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do 
wykonania zadania przewozowego. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz 

nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.  

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik spedytor powinien być 
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPL.05. 
Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów: 

1) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych; 

2) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi 
oraz zagranicznymi; 

3) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-
spedycyjnego. 

 
 
Będziesz potrafił: 

• Planować realizację procesów transportowych 

• Przygotowywać ładunki do transportu 

• Przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych 

• Prowadzić dokumentację spedycyjno -transportową 

• Nadzorować realizację procesów transportowych 

• Prowadzić korespondencję i negocjacje 

• Kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe  



Gdzie do pracy? 

Będziesz pracować w pomieszczeniach biurowych i miejscach załadunku, rozładunku oraz 
przeładunku towarów. Pracę znajdziesz w firmach logistycznych, przewozowych, 
spedycyjnych, agencjach portów morskich i lotniczych oraz w hurtowniach, placówkach 
handlowych. 

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć? 

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe: 

Przedmioty w teoretycznym: 

1. 1.BHP  

2. Transport i Spedycja  

3. Ekonomika Transportu  

4. Środki Transportu  

5. Podstawy Logistyki i Magazynowania  

6. Ubezpieczenie w Transporcie i Spedycji 

7.  Język Angielski dla Spedytorów 

Przedmioty w kształceniu praktycznym: 

1. Statystka 

2. Pracownia Transportu i Spedycji  

3. Techniki Biurowe i Informatyczne  

4. Sprzedaż i obsługa Klienta w Spedycji


