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Umowa o współpracy Szkoły z Portem  
Lotniczym w Katowicach gwarantuje  

uczniom realizację zajęć w porcie lotniczym.  
 

Ponadto uczniowie będą mogli  
realizować miesięczne praktyki w centrach  

logistycznych, firmach transportowych,  
spedycyjnych.  

Technik eksploatacji portów i terminali  
należy do grupy poszukiwanych  

pracowników.  
 

Rynek pracy oczekuje na specjalistów  
z tej dziedziny, których zaangażowanie 
przyczyni się do podniesienia jakości 

usług świadczonych w branży  
transportowej i turystycznej.  



 

 

Zajęcia praktyczne w pracowni eksploatacji 
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Podczas zajęć realizowanych w pracowni uczeń:  

1. określa oczekiwania klientów; 

2. korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży; 

3. wykorzystuje technologie informatyczne w procesie  

planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali; 

4. przygotowuje oferty usług dla podróżnych; 

5. planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich; 

6. sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi  

podróżnych; 

7. udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich; 

8. obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

także w sytuacjach kryzysowych; 

9. podejmuje działania związane z przewozem osób chorych,  

niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki; 

10. obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach  

lotniczych; 

11. posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem  

angielskim, w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych. 

 



 

 

Zajęcia praktyczne w pracowni eksploatacji klasa I E i II E 
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Zajęcia praktyczne w pracowni eksploatacji klasa II E 
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Uczniowie poznali krok po kroku ścieżkę pasażera. Mieli możliwość  
samodzielnej odprawy biletowo-bagażowej, podczas której  
pasażer otrzymuje kartę pokładową oraz nadaje bagaż rejestrowany. 

 
Zwiedzili Terminal General Avation, gdzie przeszli kontrolę  
bezpieczeństwa oraz jechali autobusem płytowym po infrastrukturze 
Portu Lotniczego. Zobaczyli sprzęt służący do utrzymania pasa  
startowego oraz  sortownię bagażu. Sprawdzili zasadę działania rękawa  
pasażerskiego. 

 
Panowie służb mundurowych  wytłumaczyli naszym uczniom zasady  
ich pracy oraz szkolenia psów do zadań specjalnych. 

 
 

Wycieczka zawodoznawcza: 
 Port Lotniczy "Rzeszów - Jasionka" 
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