
T E C H N I K    S P E D Y T O R 
 

5-letnie technikum 
 

Spedytor to pracownik branży TSL (transport - 

spedycja - logistyka), który odpowiedzialny jest za 

organizację transportu towarów bądź osób w kraju  

i za granicą przy  wykorzystaniu środków transportu 

samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego 

śródlądowego, lotniczego, intermodalnego.  

Organizowanie przewozów polega na ustalaniu szczegółów dotyczących 

transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także 

poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, 

planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za 

wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach 

wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby 

spedycyjne, tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego. 

Spedytor wykonuje pracę z zastosowaniem właściwych technik i metod sprzedażowych.  
 

Jego praca polega m.in. na: 

- opracowywaniu oferty spedycyjnej, 

- kalkulowaniu kosztów usług spedycyjnych, 

- planowaniu realizacji zlecenia spedycyjnego, 

- sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych, 

- monitorowaniu realizacji procesu przewozowego, 

- prowadzeniu rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi, 

- likwidowaniu szkody powstałej w procesie przewozowym, 

- podejmowaniu współpracy z klientami i firmami współpracującymi, 

- kontrolowaniu jakości procesów przewozowych. 

Miejscem pracy spedytora jest biuro, a czasami magazyn, gdzie za pomocą zdobyczy techniki, takich jak: 

telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami 

i śledzi transport danej przesyłki. Jest to praca ściśle związana z 

ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale głównie z klientami 

i kontrahentami. 

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie 

spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, 

transportowych, handlowych, usługowych, informatycznych  

i telekomunikacyjnych oraz przedsiębiorstwach transportu 

kolejowego.  
W czasie nauki uzyskasz następującą kwalifikację: 

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