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ZADANIA WYKONYWANE W 
RAMACH TEGO ZAWODU

•Praca technika lotniskowych służb operacyjnych jest 
bardzo ciężka, odpowiedzialna , ale niestety również 
często niezauważalna. Jednak bez osób wykonujących 
te pracę żaden lot by się nie odbył. Technik przekazuje 
informacje o przygotowaniu lotniska do startu i 
lądowania samolotów do wieży kontroli lotów, a 
kontroler ruchu lotniczego przekazuje uzyskane 
informacje do pilota. Dzięki temu technik zapewnia 
bezpieczeństwo całemu lotnisku oraz samym 
samolotom. 



WARUNKI, CZAS ORAZ 
ŚRODOWISKO PRACY

•Technik lotniskowych służb operacyjnych może 
pracować zarówno w budynku na przykład przy 
obsłudze pasażerów w punktach informacyjnych lub 
na zewnątrz, na płycie lotniska.

•Czas pracy może się różnić zależnie od tego gdzie 
dokładnie pracuje technik lotniskowych służb 
operacyjnych. Pracownik biurowy pracuje 8 godzin 
dziennie, natomiast z racji tego, że lotnisko pracuje 
całą dobę osoba, która pracuje bezpośrednio na pasie 
startowym pracuje w trybie zmianowym.



ZALETY I WADY PRACY JAKO
TECHNIK LOTNISKOWYCH
SŁUŻB OPERACYJNYCH

•Wadą tej pracy może być to, że jest ona związana z 
sektorem lotniczym – lotniska znajdują się w dużych
miastach więc problemem może być dojazd do pracy. 

•W przypadku pracy na płycie lotniska jest się narażonym
często na niesprzyjające warunki pogodowe.

•Ukończenie technikum otwiera drzwi do wykonywania
przeróżnych specjalizacji w tym zawodzie. Może
być również punktem wyjścia do dalszej edukacji w 
kierunku Służby Celnej, Służby Granicznej jak również w 
zarzadzaniu infrastrukturą lotniskową.

•Zaletą tej pracy są zarobki. Osoba wykonująca
tę pracę może zarabiać od niecałych 4000 zł do nawet
9000 zł brutto.



ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO

•Jeżeli ktoś marzy o zawodzie technika lotniskowych służb 
operacyjnych jedyne czego potrzebuje to ukończenie technikum 
na takim kierunku. Jeżeli chodzi o Wrocław taki kierunek oferuje 
technikum numer 6. Uczniowie którzy wybiorą ten kierunek 
będą mogli się nauczyć jak bezpiecznie koordynować ruch na 
lotnisku. Po ukończeniu technikum na tym kierunku absolwenci 
mogą bez żadnych przeszkód mogą zacząć pracę jako technik 
lotniskowych służb operacyjnych.
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