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kwalifikacje główne zadania i czynności zawodowe

symbol cyfrowy zawodu  333108

SPL.05. 

Organizacja transportu

oraz obsługa klientów  

i kontrahentów

Kształcenie w zawodzie TECHNIK 

SPEDYTOR odbywa się:
>  w 5-letnim technikum;
>  na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych.

Technik spedytor
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): V

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.
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predyspozycje do wykonywania zawodu

 > spostrzegawczość;

 > uzdolnienia organizacyjne;

 > podzielność uwagi;

 > dobra pamięć;

 > łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;

 > zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów;

 > rzetelność;

 > dokładność;

 > samodzielność;

 >  gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami;

 > gotowość do pracy w szybkim tempie;

 > dbałość o czystość i porządek;

 > zdolność współdziałania i współpracy w zespole (grupie);

 > rozumowanie logiczne.

warunki pracy

możliwości pracy w zawodzie

Będziesz pracować:

 > w zależności od rodzaju realizowanej usługi indywidualnie lub w małym zespole;

 >  w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym. Niestandardowy czas pracy wynika z trwania procesu transportowego w różnych 
godzinach w ciągu doby;

 > w pomieszczeniach biurowych i magazynowych;

 > najczęściej w pozycji siedzącej, a przez to narażony na bóle karku i pleców, choroby kręgosłupa;

 > często pod presją czasu;

 >  użytkując i obsługując urządzenia biurowe (np. komputer z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym, wspomagającym 
zbieranie oraz analizowanie informacji potrzebnych do prowadzonej działalności zawodowej, telefon, ksero, niszczarkę do 
dokumentów, kalkulator itp.).

Możesz pracować m.in.:

 > w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych;

 > w agencjach obsługi portów lotniczych i morskich;

 > w firmach kurierskich;

 > w urzędach pocztowych;

 > w agencjach celnych;

 > we własnej firmie.
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ścieżki kształcenia w zawodzie
technik spedytor

ścieżka dla absolwentów szkół podstawowych

8-letnia szkoła  
podstawowa

5-letnie technikum 

kształcące w zawodzie  
technik spedytor 

oraz zdanie egzaminu 
zawodowego z zakresu 

kwalifikacji  
SPL.05. Organizacja 

transportu oraz obsługa 
klientów i kontrahentów 
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ścieżki kształcenia w zawodzie
technik spedytor

ścieżka dla absolwentów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

kwalifikacyjny
kurs zawodowy

w zakresie kwalifikacji  
SPL.05. Organizacja 

transportu oraz obsługa 
klientów i kontrahentów 

oraz zdanie egzaminu 
zawodowego z zakresu  

tej kwalifikacji

Szkoła ponadpodstawowa dająca 
wykształcenie  

średnie lub średnie  
branżowe
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szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie
technik spedytor

symbol cyfrowy zawodu  333108

Orientacyjna mapa szkół prowadzących kształcenie w zawodzie TECHNIK SPEDYTOR w roku szkolnym 2020/2021

Informację o szkołach prowadzących kształcenie w tym zawodzie na terenie całego kraju znajdziesz pod adresem:

https://rspo.men.gov.pl/


