
TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW

I TERMINALI 

zawód XXI wieku!



1. Czego się nauczę na tym 

kierunku?



1) zasad obsługi podróżnych na lotniskach,            
w portach morskich, na stacjach kolejowych



Stewardessa obsługuje pasażera w samolocie.



Biuro Obsługi Pasażera MPK Wrocław



Obsługa klienta 
w kasach ICC



Pracownice Straży Granicznej na lotnisku



2) organizowania przeładunku towarów

w portach i terminalach cargo 



Praca w porcie morskim



Port Gdynia  - przeładunek  nawozów 



Reach  stacker przewozi 
kontener



3) obsługi programów komputerowych w zakresie 
magazynowania 



4) zasad sporządzania dokumentacji 
magazynowej i listów przewozowych 



5) posługiwania się językiem obcym 
branżowym (angielskim i niemieckim) 

TEPiT – to EUROzawód !!!! (dwa języki zawodowe)



6) planowania własnej kariery zawodowej 



2. Gdzie odbędę praktyki?



Miejsca praktyk

• port lotniczy Wrocław - Strachowice

• Koleje Dolnośląskie

• działy logistyki w firmach np. Polcolorit, Dräxlmaier, 

• LBF Technika Wentylacyjna

• magazyny firm np. Leroy Merlin

• terminale kontenerowe, samochodowe, kolejowe

• porty morskie i rzeczne

• firmy transportowe/spedycyjne



Lotnisko Wrocław-Strachowice – 1BE – 2015r.



Praktyka Wrocław - Strachowice, 3E – 2019r.



3. Jakie PREDYSPOZYCJE 

powinienem posiadać?



Absolwenta tego kierunku powinny charakteryzować:

• zdolność organizacji i negocjacji,

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,

• samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania 

decyzji,

• aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu 

działań, bez czekania na wydanie polecenia,

• chęć poszerzania wiedzy.



4. Droga kariery – czyli jakie 

zawody mogę wykonywać

w przyszłości.



Stewardessa  / Steward



Stewardessy linii Wizz Air w Katowicach.



Pracownicy obsługi lotniska







Straży Ochrony Lotniska



Dyżurny operacyjny portu lotniczego

Dyżurny Operacyjny Portu 
Lotniczego (DOPL) jest 
osobą zarządzającą na 
lotnisku i dba o 
bezpieczeństwo operacji 
lotniczych.



Operator wózka widłowego

(po dodatkowym kursie)



Kierowcy, operatorzy suwnic, żurawi

• operatorzy cystern paliwowych, 

• operatorzy schodków/rękawów,

• operatorzy samochodów do odladzania, 
utrzymania pasów startowych i innych pojazdów. 

czyli dużo różnych kierowców





„Ambulift” – pojazd, który za pomocą podnoszonej nożycowo kabiny 
załadunkowej, pomaga niepełnosprawnym wejść na pokład samolotu



Elefant - pojazd do odladzania samolotów



Econic jako idealny samochód dostawczy

Zaopatrzeniem kabiny Airbusa A380 zajęły się Econiki 2630



5.Jakie atrakcje czekają na mnie 

w trakcie nauki?



wycieczki zawodoznawcze

spotkania ze specjalistami

wykłady i zajęcia praktyczne na uczelniach 

imprezy szkolne



Lwów
2019



Dziękuję za uwagę


