
SPEDYTOR

KOD ZAWODU:
333105

INFORMACJA O ZAWODZIE:
Spedycja to każda działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby 
prawnej lub fizycznej przy wykorzystaniu właściwie dobranych środków przewozowych oraz infrastruktury trans-
portowej i na wykonaniu niezbędnej grupy czynności dodatkowych, które wynikają ze specyfiki zlecenia. Spedycja 
obok transportu i logistyki jest jednym z elementów branży TSL (transport – spedycja – logistyka). Spedytor nie jest 
przewoźnikiem tylko organizatorem procesu przewozowego – pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą, a firmami 
przewozowymi. Zapotrzebowanie na usługi spedytorów systematycznie rośnie. Spowodowane jest to m.in. połą-
czeniem większości krajów europejskich w jeden organizm gospodarczy.

OPIS ZAWODU:
Spedytor jest odpowiedzialny za organizację bezpiecznego przewozu ładunku od nadawcy do odbiorcy. W za-
wodzie spedytora można wyróżnić kilka specjalizacji: lądową, morską i lotniczą. Wszyscy spedytorzy obsługują 
klientów w zakresie eksportu, importu i tranzytu towarów. Tym, co różni ich pracę jest rodzaj środka transpor-
tu, którym są przewożone ładunki. Spedytor morski zajmuje się obsługą towarów przewożonych statkami lub 
barkami, ewentualnie koleją (jako przedłużenie morskiego procesu transportowego), spedytor lądowy – samo-
chodami, a spedytor lotniczy – samolotami. Ze względu na ilość towaru, jaką można przewozić poszczególnymi 
środkami transportu, spedytor morski obsługuje ładunki masowe, kontenerowe, natomiast spedytorzy: lądowy 
i lotniczy najczęściej organizują przewóz towarów drobnicowych. Wyróżnia się również spedycję międzynaro-
dową i krajową.

ZADANIA ZAWODOWE:
Obowiązki spedytora można podzielić na tzw. spedycję właściwą oraz czynności związane z przemieszczaniem 
towaru i zajęciami dodatkowymi. W zakresie spedycji właściwej można wyróżnić następujące czynności: prowa-
dzenie rozmów z klientami i kontrahentami, pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków 
transportu, zawieranie umów, ubezpieczanie przesyłki, sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki 
od nadawcy i przygotowanie jej do przewozu, nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją trans-
portową, odprawa celna, odbiór przesyłki i przekazanie jej odbiorcy. Osoba zajmująca się tylko ww. czynnościami 
określana jest mianem spedytora czystego. W ramach czynności związanych z przemieszczaniem towarów i usłu-
gami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem. Do 
jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, awizowanie. Osoba, która odpowiada 
zarówno za spedycję właściwą, jak również za pozostałe czynności to tzw. spedytor mieszany.

ŚRODOWISKO PRACY:
Miejscem pracy spedytora jest biuro, a czasami magazyn, gdzie za pomocą telefonu, komputera i innych urzą-
dzeń biurowych kontaktuje się z klientami i śledzi transport przesyłki. Spedytorzy zazwyczaj nie ograniczają 
czasu poświęcanego na obowiązki tylko do 8 godzin spędzanych w biurze, bo z wieloma kierowcami i zlecenio-
dawcami muszą być w kontakcie przez cały czas. Gdy stanie się coś nieoczekiwanego, do nich należy opanowa-
nie sytuacji, nawet gdy godziny pracy minęły. Nieustannie muszą być pod telefonem, bo od tego jak wykonują 
swoje obowiązki zależy sukces procesu spedycyjnego. Zatem mogą być zmuszeni do przerwania urlopu, skró-
cenia weekendu, aby wykonać zlecone obowiązki.



WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE:
W związku z bardzo częstym kontaktem z ludźmi, spedytor powinien wykazywać się umiejętnością nawiązywa-
nia i utrzymywania kontaktów oraz zdolnością przekonywania i negocjacji, co jest szczególnie ważne w trakcie 
pozyskiwania klientów dla firmy. Wiąże się z tym łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie, gdyż w trak-
cie rozmów osobistych i telefonicznych lub w czasie wymiany informacji drogą elektroniczną, potrzebne jest 
szybkie i poprawne formułowanie myśli, zwłaszcza, gdy sprawa jest pilna i trzeba natychmiast interweniować. 
Ponadto konieczna jest umiejętność pracy w szybkim tempie, podejmowania błyskawicznych i trafnych decy-
zji, łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą oraz inicjatywność, wyrażająca się w samodzielnym 
podejmowaniu działań, bez czekania na polecenia przełożonego. Pomocna przy tym będzie kreatywność, która 
pomoże dostrzec nietypowe rozwiązania danego problemu, np. w sytuacji, gdy wynikną trudności podczas re-
alizowania transportu, a nie będzie możliwości konsultacji (telefony w nocy). Przy tak szybkim tempie wykony-
wanych czynności i pracy związanej z kontaktem z ludźmi, spedytora powinna cechować odporność emocjonal-
na i samokontrola, które w chwilach napięcia pomogą opanować własne emocje. Aby zapanować nad wieloma 
obowiązkami (równocześnie może być realizowanych kilka umów), bardzo ważna jest dobra organizacja pracy  
i skrupulatność w wypełnianiu dokumentów.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY:
W Polsce, tytuł spedytora uzyskać można po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej (technik spedy-
tor - kod zawodu 333108). Kształcenie na poziomie wyższym odbywa się najczęściej na kierunku: transport  
i spedycja lub logistyka i spedycja itp. Dodatkowym atutem będzie też ukończenie różnego rodzaju kursów  
i szkoleń związanych z tym zawodem (np. kurs celny, spedycyjny, transportowy itp.). Pracodawcy cenią sobie 
przede wszystkim doświadczenie w zawodzie oraz predyspozycje do wykonywania czynności spedycyjnych, 
tj. zaradność, zmysł analityczny, dążenie do celu, umiejętność pracy pod presją czasu, otwartość, pomysło-
wość, komunikatywność, rzetelność. Absolutnym minimum dla pracownika spedycji jest znajomość języka 
angielskiego w stopniu komunikatywnym. Im więcej języków zna spedytor, tym lepiej. Poza tym, od kandy-
data na stanowisko spedytora wymaga się najczęściej bardzo dobrej znajomości rynku transportowo-spedy-
cyjnego, dyspozycyjności i zdolności organizacyjnych.

W województwie świętokrzyskim Politechnika Świętokrzyska na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn 
prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku transport. Jedną ze 
specjalności jest logistyka i spedycja. Przy przyjęciu na studia brane są pod uwagę przedmioty zdawane na 
maturze: matematyka, jeden przedmiot do wyboru zdawany przez kandydata oraz język polski i język obcy 
nowożytny. Ponadto studia na kierunkach logistyka oraz zarządzanie oferuje Uniwersytet Jana Kochanow-
skiego. 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spe-
dycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, a także w agencjach ob-
sługi portów morskich i lotniczych itp. Może również pracować w firmach kurierskich, urzędach pocztowych, 
przedsiębiorstwach zajmujących się importem i eksportem, agencjach celnych, wolnych obszarach celnych, fir-
mach świadczących usługi samochodowe, autokarowe, kolejowe, lotnicze, morskie i inne.

INFORMACJE DODATKOWE:
Za początek spedycji uznaje się XV wiek oraz obowiązujące w tamtym okresie prawo składu i przymus drożny, 
zgodnie z którymi towary musiały być składowane we wszystkich miastach na drodze kupca objętych przy-
musem drogowym. Długie przestoje powodowały, że kupcy ponosili straty i w związku z tym wykształcił się 
tzw. pozorny nabywca, który składał oświadczenie o nabyciu towaru chociaż w rzeczywistości znajdował się on  
w posiadaniu pierwotnego właściciela. Pozorny nabywca wysyłał towar we własnym imieniu, ale na cudzy koszt 
i w miejsce wskazane przez pierwotnego właściciela. Do niego jednak należała decyzja dotycząca wyboru drogi, 



środka transportu czy składowania. Dalszy rozwój spedycji przypada na XIX wiek i wynalezienie maszyny paro-
wej, wraz z którą pojawiły się wyspecjalizowane firmy świadczące usługi polegające na planowaniu przewozów. 
Rozwój techniczny transportu oraz praw taryfowych i handlowych wymusił powstanie firm świadczących kom-
pleksowe usługi związane z pośrednictwem handlowym. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele firm zajmujących 
się spedycją rozumianą jako nadawanie i odbiór ładunków. Bardzo często mamy również do czynienia z dużymi 
przedsiębiorstwami, które poszerzyły spectrum swojej działalności dzięki dysponowaniu własnym transportem, 
magazynami i terminalami przeładunkowymi. Globalna gospodarka stawia przed spedytorami coraz to nowe 
wyzwania.
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