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TECHNIKUM NR 1 
Uczysz się 5 lat i zdobywasz zawód 

 

TECHNIK SPEDYTOR 

 

 
Zawód ten cieszy się coraz większą popularnością w kraju i poza 

jego granicami i zapewnia duże możliwości na rynku pracy. Firmy 
poszukują pracowników z takim wykształceniem. Praca w tym zawodzie 
wiąże się z podróżowaniem i nawiązywaniem kontaktów z ludźmi 
z całego świata. 

 Absolwent po zdobyciu kwalifikacji organizacja transportu oraz obsługa klientów 
i kontrahentów otrzymuje tytuł technika spedytora i jest gotowy do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 

 organizowania i nadzorowania przewozu towarów w kraju i za granicą, 

 pozyskiwania klientów i kontrahentów, 

 profesjonalnej współpracy z klientami i kontrahentami krajowymi 
i zagranicznymi, 

 prowadzenia dokumentacji związanej ze spedycją, 

 odpowiedniego wyboru środków transportu, drogi przewozu 
i przygotowania ładunku, 

 organizowania odpraw celnych, 

 ubezpieczenia towaru, 

 monitorowania przebiegu procesu transportowego, 

 pracy w języku obcym, 

 posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. 

 Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej 
i podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach logistycznych, spedycyjnych, 
transportowych, agencjach obsługi portów lotniczych i morskich, we wszystkich 



 

 

przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz w hurtowniach 
zaopatrujących placówki handlowe. 

Szkoła zapewnia: 

 przygotowanie do pracy z różnymi programami komputerowymi i urządzeniami 
biurowymi, 

 doskonałe przygotowanie do pracy w języku obcym, 

 udział w różnorodnych zajęciach zawodowych praktycznych realizowanych 
w świetnie wyposażonych, specjalistycznych pracowniach, 

 praktyki zawodowe realizowane w renomowanych firmach 
przewozowych, 

 kształcenie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem 
Przewoźników, 

 udział w różnorodnych projektach i kursach umożliwiających zdobycie 
dodatkowych uprawnień i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy, 

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów, 

 zajęcia dodatkowe: zawodowe, sportowe, doskonalące umiejętności niezbędne 
na egzaminie maturalnym, 

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami, 

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań, 

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający 
Samorząd Uczniowski, 

 udział w różnych projektach edukacyjnych np. ogólnopolskim projekcie Nowe 
Horyzonty Edukacji Filmowej. 

 
 

DOŁĄCZ DO NAS! 
KIERUJEMY W DOBRĄ STRONĘ! 

 

 
  


