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TECHNIKUM NR 1 
Uczysz się 5 lat i zdobywasz zawód 

 

TECHNIK TRANSPORTU 
DROGOWEGO 

 

 
Technik transportu drogowego to nowy zawód w kształceniu 

ponadpodstawowym, gwarantujący ciekawą i dobrze płatną pracę 
polegającą na organizowaniu i nadzorowaniu przewozu środkami 
transportu. Wielką korzyścią kształcenia się w tym zawodzie jest 
przygotowanie do prowadzenia oraz obsługi coraz bardziej 
zaawansowanych elektronicznie, mechanicznie, zapewniających komfort 
i bezpieczeństwo pracy pojazdów ciężarowych. Zawód ten można 
wykonywać zarówno w kraju jak i za granicą. Daje on możliwość 
założenia własnej firmy transportowej bądź to świadczącej usługi 
przewozowe, bądź udostępniającej pojazdy. 

Pracodawcy wciąż intensywnie poszukują pracowników, specjalistów z branży 
transportowej. Związane jest to ze znacznym wzrostem popytu na usługi transportowe, w 
tym na usługi samochodowe w zakresie transportu osób i ładunków. 

Absolwent po zdobyciu kwalifikacji: eksploatacja środków transportu drogowego i 
organizacja przewozu środkami transportu drogowego otrzymuje tytuł technika transportu 
drogowego i jest gotowy do wykonywania następujących zadań zawodowych: 
w zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego: 

 przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie 
niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji 
wstępnej, 

 oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego, 

 wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego, 

 wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy, 
 



 

 

w zakresie kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu 
drogowego: 

 planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób 
oraz ładunków,  

 prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i 
ładunków, 

 przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie 
niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E. 

Szkoła przygotowuje do dalszego kształcenia się, planowania kariery zawodowej i 
podjęcia pracy zawodowej w firmach transportowych, świadczących usługi przewozu osób 
i rzeczy (jako kierowca lub osoba nadzorująca pracę kierowców), firmach spedycyjnych, 
logistycznych, instytucjach takich jak Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Wojsko, 
Straż Pożarna, zakładach usługowo–naprawczych, zakładach produkcyjnych przy 
przewozie produktów, półproduktów, komponentów do produkcji itp., w hurtowniach i 
sklepach wielkopowierzchniowych przy dowozie towarów, w hurtowniach zajmujących się 
dystrybucją części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach 
transportu drogowego. Absolwent może założyć własną działalność gospodarczą w 
zakresie wszelkiego rodzaju usług w zakresie transportu.  

Szkoła zapewnia: 

 udział w zajęciach praktycznych realizowanych w doskonale wyposażonych 
warsztatach szkolnych lub w firmach transportowych, 

 praktyki zawodowe (4 tygodnie w klasie 3 i 4 tygodnie w klasie 4) realizowane w 
renomowanych firmach samochodowych, 

 bezpłatne przygotowanie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, C, 
C+E, oraz kwalifikację wstępną, naukę jazdy prowadzoną przez 
doświadczonych instruktorów na nowych pojazdach Kia Rio, MAN TGL 
12.250 

 naukę języka obcego ukierunkowanego zawodowo, 

 zajęcia realizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko- 
Mazurskim, 

 wycieczki dydaktyczne na krajowe i zagraniczne targi motoryzacyjne np. do 
Poznania i Lipska, w czasie których odbywają się warsztaty, konferencje, pokazy, 

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



 

 

 wymianę doświadczeń z uczniami z innych szkół samochodowych w Polsce i za 
granicą, 

 udział w rajdach samochodowych i motocrossowych w roli kierowcy, pilota, 
sędziego, mechanika w ramach wieloletniej współpracy z Polskim Związkiem 
Motorowym oddział Olsztyn i Automobilklubem Warmińskim, 

 rozwijanie różnorodnych pasji i zainteresowań, 

 bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych, konkursów, turniejów i 
olimpiad z wiedzy technicznej i samochodowej, 

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

 pracę z doświadczonymi nauczycielami egzaminatorami, 

 udział w interesujących przedsięwzięciach organizowanych przez prężnie działający 
Samorząd Uczniowski, 

 udział w różnych projektach edukacyjnych. 

Technik transportu drogowego może znaleźć zatrudnienie w krajowych jak i 
zagranicznych firmach przewozowych, logistycznych, spedycyjnych. Po zdaniu matury 
może kontynuować naukę na studiach wyższych np. na kierunkach wydziałów o profilach: 
transport drogowy, logistyka, spedycja. 

 
 

DOŁĄCZ DO NAS! 
KIERUJEMY W DOBRĄ STRONĘ! 

 

 
  


