
Technik transportu drogowego
Czym zajmuje się technik transportu 
drogowego?
Technik  transportu  drogowego  stanowi  jedno  z  najważniejszych  ogniw
branży transportowej,  która jest  obecnie jedną             z  najszybciej
rozwijających się branż na świecie. Technik transportu drogowego zajmuje
się planowaniem i organizowaniem prac dotyczących przewozu drogowego
podróżnych  oraz  ładunków.  Wykonuje  również  prace  związane  z  obsługą
środków  transportu  drogowego  oraz  prowadzi  dokumentację  dotyczącej
przewozu  drogowego  osób  i  ładunków.  Technik  transportu  drogowego
posiada również umiejętność prowadzenia pojazdów samochodowych.

Dlaczego nasza szkoła?
 Jesteśmy szkołą z prawie 100-letnim doświadczeniem w 

kształceniu zawodowym.
 Posiadamy fachową kadrę dydaktyczną.
 Dysponujemy nowoczesnymi, profesjonalnie wyposażonymi 

pracowniami praktycznej nauki zawodu.
 W celu zwiększenie efektywności kształcenia realizujemy projekty:

– ERASMUS +
– AKTYWNA TABLICA
– DOBRY TEMAT
– CENTRUM MISTRZOSTWA  INFORMATYCZNEGO

Współpracują z nami:
• STANDO GROUP, Częstochowa
• Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp.z o.o. 
• Hegelmann Transporte Sp. z o.o.



Czego będziesz się uczył?
Program nauczania obejmuje przygotowanie ucznia w zakresie dwóch 
kwalifikacji:

 TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego 
 TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

Będziesz przygotowany do:

 planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz 
ładunków,

 wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego,
 prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków,
 prowadzenia pojazdów samochodowych.

Okres nauki: 5 lat

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie –

Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu 
szkoły?
Ostatnie badania wskazują, że na rynku pracy brakuje kierowców 
zawodowych, a więc po ukończeniu szkoły będziesz miał wiele ciekawych 
możliwości zatrudnienia:

 jako kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie 
przewozu osób i rzeczy,

 jako pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,
 jako osoba nadzorująca i koordynująca pracę kierowców,
• w firmach transportowych polskich i zagranicznych, związanych z 
przewozem osób i towarów, 

http://www.targowa.edu.pl/wp/wp-content/uploads/2021/02/Kierowca-mechanik-832201.pdf


• w warsztatach samochodowych, stacjach obsługi i innych miejscach 
związanych z motoryzacją.
Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą. 

Poniżej film prezentujący zawód technik 
transportu drogowego:

https://www.youtube.com/watch?v=3IMT3bHTJl0

https://www.youtube.com/watch?v=yH1ovt56Cvw

https://www.youtube.com/watch?v=yH1ovt56Cvw
https://www.youtube.com/watch?v=3IMT3bHTJl0

	Technik transportu drogowego
	Czym zajmuje się technik transportu drogowego?
	Współpracują z nami:
	Czego będziesz się uczył?
	Gdzie znajdę zatrudnienie po ukończeniu szkoły?
	Poniżej film prezentujący zawód technik transportu drogowego:


