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JAnuARy

– Chopin Airport played with the Great Orchestra of Christmas 
Charity. On the day of the Grand Finale, Chopin Airport 
welcomed the “OrkiestrolOT” plane, with Jurek Owsiak 
on board [the founder and president of the Great Orchestra 
of Christmas Charity]. The proceeds from the auction of 
exclusive trips around the airport boosted the charity’s 
funds by 20,000 zlotys.

–	 Chopin	Airport	became	the	first	airport	to	appear	in	the	
iPhone AirportMaps application.

FebRuARy

– Chopin Airport Awards Gala 2010 – awards were presented 
to the airport’s most important business partners.

–	 A research	project	on	airport	services	in	the	European	Union	
was launched in collaboration with university of warsaw. 

MARCh

– The airport started “tweeting” on Twitter.
– landing of the world’s largest passenger plane, Airbus A380.
– 10th anniversary of Chopin Airport’s naming. 

APRil

–	 PPL	and	LOT	Polish	Airlines	signed	a letter	of	intent	regarding	
closer cooperation, aimed at improving passenger service, 
modernization of the airport’s infrastructure and continuing 
joint	efforts	to	boost	air	traffic.

MAy

– Preparations to install the Cat.3 ils system at Chopin Airport 
for safe operations in reduced visibility conditions. More on 
page 30.

June

–	 The	airport	joined	IATA’s	Baggage Improvement Programme 
(biP). More on page 37.

–	 PPL	became	a member	of	the	Friends	of	the	Presidency	Club.
–	 Dreamliner	787,	the	world’s	most	advanced	jet,	landed	at	

Chopin Airport. 
–	 Chopin	Airport	hosted	its	first	fashion	show	in	the	south	pier.

AuGusT

– new piers were opened, increasing the area of the terminal, 
as well as the number of gates and passenger bridges. The 
piers	were	opened	at	7	a.m.	on	8	August	and	were	first	used	
by	travellers	flying	to	Lisbon	and	Vienna.	

– The resolution of the Regional Parliament of the 
Mazowieckie Province determining the boundaries of the 
Restricted use Area for Chopin Airport entered into force on 
4 August. More on page 84.

–	 On	19	August	the	president	of	the	Polish	Civil	Aviation	Office	
took	a decision	to	introduce	slot	coordination	at	Chopin	
Airport in 2012. More on page 58.

sePTeMbeR

–	 Runway	RWY	1	was	re-opened	for	traffic	following	
14 months of work.

OCTObeR

–	 Chopin	Airport	had	a stand	at	World Routes in berlin.
–	 Name	day	of	Fryderyka,	a female	elephant	from	Warsaw	ZOO	

sponsored by Chopin Airport.

NOVEmbER

– lOT Polish Airlines boeing 767, captained by Tadeusz wrona 
and carrying 231 passengers landed safely at Chopin 
Airport. nobody was hurt, and the airport rescue services 
came	through	this	difficult	test	with	flying	colours,	proving	
their	ability	to	work	as	a team	and	respond	effectively	in	
emergency situations.

– Chopin Airport, in association with the Polish Tourist 
Organisation, presented its services during the biggest 
tourism show iTb london.

deCeMbeR

– Chopin Airport received the Airport Carbon Accreditation 
certification.	The	ACA	scheme	is	aimed	at	reducing	carbon	
dioxide emissions into the atmosphere. More on page 72.

STYCZEń

–	 Lotnisko	Chopina	zagrało	z	Wielką	Orkiestrą	Świątecznej	
Pomocy.	W	dniu	finału	na	płycie	lotniska	wylądował	
OrkiestroLOT	z	Jurkiem	Owsiakiem	na	pokładzie,	a	dzięki	
sprzedaży	ekskluzywnych	wycieczek	po	lotnisku	udało	się	
zebrać	20	tys.	złotych.

–	 Lotnisko	Chopina	zostało	pierwszym	polskim	portem	
lotniczym,	który	znalazł	się	w	aplikacji	iPhone	Airportmaps.

luTy

– Gala lotniska Chopina 2010 roku – przyznano nagrody  
dla	najważniejszych	partnerów	lotniska.	

–	 Rozpoczęcie	projektu	badawczego	z	Uniwersytetem	
Warszawskim	w	zakresie	usług	portów	lotniczych	w	Unii	
Europejskiej.

MARzeC

–	 Lotnisko	„ćwierka”	na	Twitterze.	
–	 Lądowanie	największego	na	świecie	pasażerskiego	samolotu	

Airbus A380.
– 10 rocznica nadania warszawskiemu portowi lotniczemu 

imienia Fryderyka Chopina. 

KWIECIEń

–	 PPL	i	LOT	podpisały	list	intencyjny	zacieśniający	współpracę,	
której	celem	jest	poprawa	obsługi	pasażerów,	modernizacja	
infrastruktury	lotniska	oraz	prowadzenie	wspólnych	działań	
na	rzecz	zwiększenia	ruchu	pasażerskiego.	

MAJ

– Przygotowania do zainstalowania na lotnisku Chopina 
systemu	ILS	trzeciej	kategorii,	umożliwiającego	prowadzenie	
operacji	lotniczych	w	warunkach	ograniczonej	widzialności.	
Więcej	na	str.	30.

CzeRwieC

–	 Przystąpienie	lotniska	do	programu	IATA Baggage 
Improvement Programme	(bIP).	Więcej	na	str.	37.

–	 PPL	przystąpił	do	Klubu	Przyjaciół	Prezydencji.
–	 Lądowanie	najnowocześniejszego	samolotu	pasażerskiego	

boeing 787 dreamliner.
– Pierwszy pokaz mody na lotnisku Chopina zorganizowany 

w	pirsie	południowym.

SIERPIEń

–	 Otwarcie	nowych	pirsów,	dzięki	którym	zwiększyła	się	
dotychczasowa powierzchnia terminala, liczba poczekalni 
oraz	tzw.	rękawów.	Pirsy	otwarto	o	7:00	rano	8	sierpnia.	
Pierwszymi	gośćmi	byli	pasażerowie	odlatujący	do	Lizbony	
i wiednia. 

–	 4	sierpnia	weszła	w	życie	uchwała	Sejmiku	Województwa	
mazowieckiego	określająca	granice	Obszaru	Ograniczonego	
Użytkowania	dla	Lotniska	Chopina.	Więcej	na	str.	84.

–	 19	sierpnia	prezes	Urzędu	Lotnictwa	Cywilnego	podjął	
decyzję	o	wprowadzeniu	w	2012	roku	procedury	
koordynacji	rozkładu	lotów	na	Lotnisku	Chopina.	Więcej	
na str. 58.

WRZESIEń

–	 Oddanie	do	użytku	drogi	startowej	DS-1,	której	remont	trwał	
14	miesięcy.

PAźDZIERNIK

–	 Lotnisko	Chopina	wystawcą	na	targach	World Routes 
w berlinie.

–	 Imieniny	słonicy	Fryderyki,	podopiecznej	Lotniska	Chopina	
z warszawskiego zOO.

lisTOPAd

–	 Awaryjne	lądowanie	na	Lotnisku	Chopina	boeinga	767	
PLL	LOT,	pilotowanego	przez	kpt.	Tadeusza	Wronę,	który	
z	231	osobami	na	pokładzie	bezpiecznie	wylądował.	Nikt	
nie	odniósł	obrażeń,	a	służby	ratunkowe	warszawskiego	
portu	zdały	trudny	sprawdzian	ze	skuteczności	działania	
i	współpracy	w	sytuacji	nadzwyczajnej.

–	 Lotnisko	Chopina	prezentowało	swoją	ofertę,	w	ramach	
współpracy	z	Polską	Organizacją	Turystyczną	podczas	
największych	targów	turystycznych	ITb	London.	

GRUDZIEń

–	 Lotnisko	Chopina	otrzymało	certyfikat	programu	Airport 
Carbon Accreditation,	którego	celem	jest	ograniczanie	emisji	
dwutlenku	węgla	do	atmosfery.	Więcej	na	str.	72.

Wydarzenia 2011 roku

Events in 2011
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Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Lotniska Chopina w Warszawie dotyczy przedsiębiorstwa państwowego 

Porty Lotnicze (PPL) i zarządzanego przez nie Lotniska Chopina w Warszawie. Raport nie obejmuje znajdującego się 

w strukturze PPL lotniska w Zielonej Górze, jak również nie obejmuje działalności portów lotniczych i spółek, w których 

PPL posiada udziały. Raport został sporządzony za rok 2011 według standardu GRI G3.1 wraz ze wskaźnikami suplementu 

sektorowego dla portów lotniczych, poziom aplikacji B.

The Warsaw Chopin Airport corporate social responsibility report concerns the activities of Warsaw Chopin Airport and its 

operator, Polish Airports State Enterprise (PPL). It does not include Zielona Góra Airport, which is a part of the PPL group, 

or other airports and companies in which PPL holds shares. The report covers 2011 and has been made in conformity with GRI 

G3.1 guidelines, together with Airport Operators Sector Supplement, application level B.

Raport Odpowiedzialny Biznes 2011 Responsible Business Report
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Raport Odpowiedzialny Biznes 2011 Responsible Business Report

Chopin Airport has undergone a lot of changes over the last 
few years. Not only have we continued to extend the airport’s 
infrastructure, but we are also introducing new management 
standards. This year we have decided to publish our first Chopin 
Airport corporate social responsibility report, drawn up in 
accordance with the Global Reporting Initiative (GRI) framework. 
It is the first report of this kind to be produced by an airport in 
East-Central Europe.

This report presents Chopin Airport’s operation in a wider social 
and environmental context, which has a direct impact on our 
business activities, and explores the relationship between the 
airport and its stakeholders.

In 2011 we served 9.3 million passengers, including more 
than a million travelling on domestic flights. We completed 
a number of important infrastructure development projects, 
which increased the airport’s potential and improved the 
comfort of our passengers. We also extended the range of our 
community-oriented activities and ran an information campaign 
on the Restricted Use Area.

Our efforts were recognised and appreciated. In 2011, for the 
second time in a row, we were given the “Customer-Friendly 
Company” status, which is awarded by an independent 
auditor based on a survey of a few thousand people using the 
airport. Chopin Airport also received the international “Highly 
Commended” status at Routes Europe.

The increase in the number of passengers, upward trend in 
Poland’s domestic flights market and greater competition among 
airlines reflect the potential for growth of the Polish air travel 
industry. Despite the fact that the economy may show signs 
of slowing in the coming years, we do not expect passenger 
volumes to fall significantly, much thanks to Poland’s hosting 
UEFA Euro 2012. We will also continue to implement the 
Chopin Airport City project, launched in 2011, which involves 
the establishment of a modern multi-purpose venue on an 
area of over 150,000 sq. m, serving business, commercial and 
recreational purposes. 

Ostatnie lata to dla Lotniska Chopina okres wielu zmian. Nie 
tylko stale rozbudowujemy infrastrukturę lotniska, ale również 
wprowadzamy nowe standardy zarządzania. W tym roku 
zdecydowaliśmy się wydać nasz pierwszy raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu Lotniska Chopina, sporządzony 
zgodnie z wytycznymi międzynarodowego standardu 
raportowania GRI. Jest to pierwszy tego typu raport wśród 
portów lotniczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Niniejszy raport przedstawia działalność Lotniska Chopina 
w szerokim kontekście społecznym i środowiskowym, 
który w bezpośredni sposób wpływa na naszą działalność 
biznesową i ukazuje wzajemne relacje łączące lotnisko z jego 
interesariuszami.

W roku 2011 obsłużyliśmy 9,3 mln pasażerów, z czego 1 mln 
stanowili pasażerowie połączeń krajowych. Zakończyliśmy też 
część znaczących inwestycji infrastrukturalnych, które zwiększyły 
potencjał lotniska i poprawiły komfort pasażerów. Ponadto 
rozszerzyliśmy zakres działań społecznych i przeprowadziliśmy 
kampanię informacyjną związaną z Obszarem Ograniczonego 
Użytkowania. 

Nasze starania zostały dostrzeżone i nagrodzone. W 2011 roku 
otrzymaliśmy po raz drugi tytuł „Firma Przyjazna Klientowi”, 
który przyznawany jest przez niezależnego audytora po 
przebadaniu opinii kilku tysięcy osób korzystających z lotniska. 
Lotnisko otrzymało również międzynarodowe wyróżnienie Highly 
Commended przyznawane przez organizatorów konferencji 
Routes Europe. 

Wzrost liczby obsługiwanych pasażerów, ożywienie rynku 
przewozów krajowych i wzrost konkurencji wśród przewoźników 
pokazują potencjał rozwoju transportu lotniczego w Polsce. 
I choć najbliższe lata mogą upłynąć pod znakiem kryzysu 
gospodarczego, nie spodziewamy się znaczącego spadku 
liczby obsługiwanych pasażerów. W utrzymaniu wysokiej 
liczby pasażerów w 2012 roku na pewno istotną rolę 
odegrała organizacja UEFA Euro 2012. Dla przyszłości lotniska 
niebagatelne znaczenie będzie miał również rozpoczęty 
w 2011 roku projekt Chopin Airport City – nowoczesnego 
miasteczka wielofunkcyjnego z obiektami o charakterze 
biznesowym, handlowym i rekreacyjnym, o łącznej powierzchni 
ponad 150 tys. m2.

Michał Marzec, Naczelny Dyrektor przedsiębiorstwa państwowego Porty 
Lotnicze, Dyrektor Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 

Michał Marzec, General Director of “Polish Airports” State Enterprise, 
Director of Warsaw Fryderyk Chopin Airport
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The growing number of legal obligations imposed on airports 
requires us to face a variety of new challenges. In 2011, for 
example, an agreement was signed under which PPL would take 
over security screening duties from the Border Guard. There 
is a noticeable trend around the world to reinforce security 
requirements for civil aviation. Airports also need to meet 
increasingly high environmental protection standards. One 
has to remember that Chopin Airport represents an important 
element of Warsaw’s infrastructure. Therefore, we attach great 
importance to dialogue with local authorities, as well as the 
residents of the areas around the airport. 

We want Chopin Airport to set an example for other airports 
in Poland and the entire region to follow. Our aim for the years 
to come is to provide high quality of services and operate in 
a responsible way.

Wzrost nakładanych na porty lotnicze obowiązków prawnych 
przyczyni się do konieczności podjęcia szeregu nowych wyzwań. 
W roku 2011 podpisano porozumienie o przejęciu od Straży 
Granicznej obowiązków związanych z prowadzeniem kontroli 
bezpieczeństwa. Międzynarodowe trendy zmierzają w kierunku 
zwiększenia wymagań odnośnie ochrony lotnictwa cywilnego. 
Obok nich wpływ na działania portów lotniczych mają coraz 
wyższe standardy ochrony środowiska. Warto pamiętać również, 
że Lotnisko Chopina stanowi istotny element infrastruktury 
Warszawy. Bardzo ważny jest dla nas dialog zarówno z samymi 
władzami lokalnymi, jak i ze społecznością zamieszkującą teren 
wokół lotniska. 

Chcemy, aby Lotnisko Chopina było wzorem dla innych portów 
lotniczych w Polsce i w regionie. Wysoka jakość obsługi 
i odpowiedzialny sposób prowadzenia działalności są dla nas 
celem w kolejnych latach. 

Michał Marzec

Naczelny Dyrektor P.P. „Porty Lotnicze” 
Dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie 

General Director of “Polish Airports” 
Director of Warsaw Chopin Airport
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The mission of Chopin Airport is to stimulate sustainable 
growth of air traffic in Poland through development 
and efficient management of airport infrastructure, 
while maintaining high quality of services and safety 
standards.

Established in 1934 and located 10 km from the centre 
of Warsaw, Chopin Airport is one of the biggest in 
East-Central Europe. It handles scheduled, charter and 
cargo traffic to 77 destinations in 38 countries spread 
over 4 continents. In total, Chopin Airport accounts for 
43 percent of Poland’s passenger flights and 80 percent 
of its cargo traffic. It occupies an area of 680ha and is 
the place of work for nearly 9,000 people. 

Misją Lotniska Chopina jest stymulowanie zrównoważonego 
rozwoju transportu lotniczego w Polsce przez rozwój i efektywne 
zarządzanie infrastrukturą lotniskową, przy zachowaniu wysokiej 
jakości świadczonych usług oraz najwyższych standardów 
bezpieczeństwa.

Otwarte w 1934 roku lotnisko znajduje się 10 km  
od centrum Warszawy i jest jednym z największych w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Obsługuje ruch rozkładowy, czarterowy 
oraz cargo do 77 destynacji w 38 krajach na 4 kontynentach. 
W sumie Lotnisko Chopina obsługuje 43 proc. ruchu 
pasażerskiego i 80 proc. ruchu cargo w Polsce. Powierzchnia 
lotniska wynosi 680 ha, a pracuje tu ok. 9 tys. osób. 

1. Lotniska Chopina portret własny

1. Chopin Airport: a Self-Portrait

MAPA POłąCZEń LOTNICZyCH Z LOTNISKA CHOPINA (2011)
CHOPIN AIRPORT ROUTE MAP (2011)

GRECJA / GREECE

HISZPANIA
sPAin

libAn / libAn

seRbiA / seRbiA

NORWEGIA / nORwAy

NIEMCy
GERMANy

BELGIA / BELGIUM

STANy ZJEDNOCZONE
uniTed sTATes

iRlAndiA 
iRelAnd

uKRAinA / uKRAine

ARMeniA / ARMeniA

WĘGRy / HUNGARy
RuMuniA / ROMAniA

SZWAJCARIA 
swiTzeRlAnd

FINLANDIA / FINLAND

EGIPT / EGyPT

KALININGRAD / KALININGRAD

ROSJA / RussiA

CyPR / CyPRUSPORTUGALIA
PORTUGAL

wielKA bRyTAniA 
GREAT BRITAIN

dAniA / denMARK

WłOCHy
iTAly

CHINy / CHINA

TURCJA / TuRKeyFRANCJA / FRANCE

islAndiA 
ICELAND

BUłGARIA / BULGARIA

CZECHy / CZECH REPUBLIC
AusTRiA / AusTRiA

SłOWACJA / slOvAKiA

liTwA / LITHUANIA
łOTWA / lATviA

BIAłORUŚ / belARus

SZWECJA / sweden

esTOniA / esTOniA

izRAel / isRAel

GRUZJA / GEORGIA

CHORWACJA / CROATIA



8

Raport Odpowiedzialny Biznes 2011 Responsible Business Report

Chopin Airport is operated by Polish Airports State Enterprise 
(PPL), which has been constructing and operating airports, as 
well as providing services to airlines and their passengers since 
1987. Apart from Chopin Airport, PPL is also the operator of 
the airport in Zielona Góra, and holds shares in 10 companies 
supervising the operation of other Polish airports. In addition, 
PPL has a stake in handling and non-aviation companies,  
e.g. the operator of the Courtyard by Marriott hotel. 

 
Chopin Airport’s operator, “Polish Airports”, is a member of:
Business Centre Club 
Aiport Council International (ACI) – Europe

Awards and commendations for PPL and Chopin Airport:
• “Business Superbrand” status for Chopin Airport as one of 

Poland’s leading business brands, recognising its many years’ 
effort to develop a strong brand.

• “Ambassador for the Polish Economy” status for PPL  
in an annual competition run by the Business Centre Club 
under the patronage of the Polish Ministry of Foreign Affairs.

• “Jewel of the Polish Economy” status in the Polish Market 
magazine’s ranking, awarded for the third time in a row. 

• PPL in the Friends of the Presidency Club.

• “Customer-friendly Company status”. The award is given 
by the Obserwatorium Zarządzania Foundation to Polish 
companies and organisations that provide exceptionally high 
quality customer service.

• “Awionetka” Award in the “Event of the year” category, 
awarded by the organisers of the international Airports 
Conference 2011, recognizing the Warsaw airport’s excellent 
preparedness to handle emergency situations and effective 

Lotnisko Chopina jest zarządzane przez przedsiębiorstwo 
państwowe Porty Lotnicze (PPL), które od 1987 roku zajmuje się 
m.in. budową i eksploatacją lotnisk oraz świadczeniem usług na 
rzecz pasażerów i linii lotniczych. PPL poza Lotniskiem Chopina 
zarządza również portem w Zielonej Górze oraz posiada udziały 
w 10 spółkach nadzorujących działanie innych lotnisk w Polsce. 
Ponadto PPL jest udziałowcem w spółkach handlingowych 
oraz firmach świadczących usługi pozalotnicze, m.in. w spółce 
zarządzającej hotelem Courtyard by Marriott. 

PPL zarządzające Lotniskiem Chopina jest członkiem: 
Business Centre Club 
Aiport Council International (ACI) – Europe

Nagrody i wyróżnienia dla PPL i Lotniska Chopina:
• Statuetka Superbrands dla Lotniska Chopina jako jednej 

z najsilniejszych marek biznesowych na polskim rynku 
– nagroda ta jest jedynym na rynku wyróżnieniem firmy 
za wieloletnią pracę na rzecz silnej marki.

• Tytuł „Ambasadora Polskiej Gospodarki” dla PPL w corocznym 
konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod 
honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

• Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” w rankingu magazynu Polish 
Market przyznany po raz trzeci z rzędu.

• PPL w Klubie Przyjaciół Prezydencji.

• Godło „Firmy Przyjaznej Klientowi”. Wyróżnienie jest 
przyznawane przez Fundację Obserwatorium firmom 
i instytucjom działającym na terenie Polski, które wyróżniają 
się pod względem nowoczesnej i profesjonalnej obsługi 
klienta.

• Nagroda Awionetki w kategorii Wydarzenie Roku, przyznawana 
przez organizatorów międzynarodowej konferencji Airports 

w 2011 ROKu
in 2011

Najpopularniejszy region ruchu pasażerskiego: Europa. 
Most popular air travel region: Europe.

Najpopularniejsze miasto: Londyn. 
Most popular destination: London.

Największy przewoźnik w ruchu pasażerskim: Polskie Linie Lotnicze LOT. 
Leading passenger airline: LOT Polish Airlines.

Największy przewoźnik niskokosztowy w ruchu pasażerskim: Wizz Air.
Leading low-cost airline: Wizz Air.

Liczba pasażerów: 9 337 734 
Number of passengers: 9,337,734
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crisis management response during the emergency landing of 
a Boeing 767 in November 2011. 

Address: Polish Airport „State Enterprise” „Porty Lotnicze” 
Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warsaw 
Head Office: 17 Stycznia 49, 02-146 Warsaw 
Telephone: + 48 (22) 650 11 11 
Fax: +48 (22) 846 11 95 
Website: www.chopin-airport.pl 
E-mail address: pr@polish-airports.com

 
AIRPORT IN NUMBERS (2011) 

9 337 734 passengers were handled by Chopin Airport.
19 446 surveys were carried out to learn more about the 
passenger profile. 
16 961.6 tonnes of mail registered and handled at the airport 
in 2011.
6 100 zlotys was the price of the most expensive “Airport from 
the inside” tour sold at an auction for the Great Orchestra of 
Christmas Charity.
3 690 metres is the length of runway 3.
2 161 people are employed by PPL.
1934 was the first year of operation of the airport at Okęcie.
600 kg of rubbish was collected by spotters, who spontaneously 
decided to clear the area around the Airport in November 2011.
450 sq m is the size of a photo wallpaper on the longest wall of 
Terminal A.
105.85 sq km is occupied by the Restricted Use Area.
100 check-in desks with access to a conveyor belt.
79,8 m is the wingspan of the Airbus A380, which landed  
at Chopin Airport in March 2011.
77 scheduled, charter and cargo destinations are served  
by the Airport.
36 Automated External Defibrillators (AEDs) are available  
at the airport. 
16 self check-in kiosks.
10 years have passed since the airport was named  
after Fryderyk Chopin. 
6 Segway vehicles are available to medical and rescue 
emergency service at Chopin Airport.

Conference 2011. Warszawski port otrzymał nagrodę za 
wzorowe przygotowanie do działań w sytuacji nadzwyczajnej 
i spełnienie standardów zarządzania w warunkach 
kryzysowych, powstałych podczas awaryjnego lądowania 
Boeinga 767 w listopadzie 2011 r.

Adres: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
Siedziba Zarządu: ul. 17 Stycznia 49, 02-146 Warszawa 
Telefon: + 48 (22) 650 11 11 
Fax: +48 (22) 846 11 95 
Strona internetowa: www.lotnisko-chopina.pl 
Adres e-mail: pr@polish-airports.com

 
LOTNISKO W LICZBACH (2011)

9 337 734 pasażerów obsłużyło Lotnisko Chopina w 2011 roku.
19 446 wywiadów przeprowadzono w ramach badania profilu 
pasażerów.
16 961,6 ton przesyłek pocztowych zostało przyjętych 
i odprawionych na lotnisku w 2011 roku.
6 100 złotych kosztowała najdroższa wycieczka „Lotnisko  
od kuchni” zlicytowana na rzecz WOŚP.
3 690 metrów długości ma droga startowa DS.-3.
2 161 pracowników jest zatrudnionych przez PPL.
1934 rok był początkiem działalności lotniska na Okęciu.
600 kilogramów śmieci zebrali spotterzy w ramach 
spontanicznej akcji porządkowania terenów wokół lotniska 
w listopadzie 2011. 
450 m2 ma fototapeta na najdłuższej ścianie Terminalu A.
105,85 km2 wynosi powierzchnia Obszaru Ograniczonego 
Użytkowania.
100 stanowisk do odprawy biletowo-bagażowej z dostępem do 
taśmociągu znajduje się w terminalu.
79,8 metrów ma rozpiętość skrzydeł samolotu Airbus A380, 
który w marcu 2011 r. wylądował na Lotnisku Chopina.
77 destynacji obsługuje lotnisko w ramach ruchu rozkładowego, 
czarterowego i cargo.
36 urządzeń AED służących do defibrylacji serca dostępnych jest 
na terenie lotniska.
16 stanowisk do samodzielnej odprawy (self-check-in) jest 
dostępnych dla pasażerów.
10 lat patronem lotniska jest Fryderyk Chopin.
6 pojazdów Segway służy służbom medycznym i ratowniczym  
na Lotnisku Chopina.
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1.1. HISTORy OF CHOPIN AIRPORT

Early days 
The Warsaw-Okęcie airport was opened on 29 April 1934 by 
Polish President Ignacy Mościcki. It served 10,750 passengers 
in the first year of its operation. Three years later, Lorenz beam 
technology was installed (predecessor of the present-day 
Instrument Landing System equipment – ILS) to facilitate safe 
landings. By September 1939 the airport served 6 domestic and 
as many as 17 international destinations. 

World War II
During World War II the airport was controlled by the German 
occupier. It became the base for two German aviation schools 
and Luftwaffe aircraft repair works. During this period the 
airport also received its first concrete runway, which was 
destroyed, together with the airport’s remaining facilities, by the 
withdrawing German forces at the end of the war. 

Rebuilding the airport
The post-war period (1945–1947) was a time of intensive 
reconstruction work. The Służewiec radio station was re-opened 
as early as 1946, and a new control tower followed a year later. 
However, due to the political tension between the east and west 
of Europe, the airport saw a slowdown in the development of 
international traffic and it was not until the Gomułka’s thaw in 
1956 that the previously suspended services were resumed and 
new international routes opened. In the late 1950s, the airport 
was transferred from LOT Polish Airlines, which focused on the 
acquisition of new planes, to a new administration body, Air 
Traffic and Civil Airports Office (ATCAO). The new administration 

1.1. HISTORIA LOTNISKA CHOPINA

Początki lotniska
Port Lotniczy Warszawa-Okęcie został otwarty 29 kwietnia 
1934 roku przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego 
i w pierwszym roku działalności obsłużył 10 750 pasażerów. 
Już trzy lata później na lotnisku zamontowano pierwsze 
radiolatarnie Lorentz, będące protoplastą dzisiejszych urządzeń 
ILS (Instrument Landing System), wspomagających lądowanie. 
Do września 1939 roku lotnisko obsługiwało 6 połączeń 
krajowych i aż 17 międzynarodowych.

II wojna światowa
Podczas II wojny światowej lotnisko było kontrolowane 
przez wojska niemieckiego okupanta. Na terenie lotniska 
znajdowały się dwie szkoły lotnicze oraz zakład naprawczy 
Luftwaffe. W tym czasie wybudowano pierwszą betonową drogę 
startową. Pod koniec wojny wycofujące się wojska niemieckie 
zniszczyły pas startowy i zabudowę portu lotniczego.

Odbudowa lotniska
Lata powojenne to okres intensywnej odbudowy. W latach 
1945–1947 odbudowano infrastrukturę – już w roku 1946 
uruchomiono radiostację Służewiec, a w 1947 oddano do użytku 
nową wieżę kontroli. Niemniej, okres napięcia politycznego 
między Wschodem a Zachodem Europy doprowadził do 
zahamowania rozwoju połączeń międzynarodowych i dopiero 
polityczna odwilż roku 1956 pozwoliła na przywrócenie 
zawieszonych i szukanie nowych połączeń międzynarodowych. 
Koniec lat pięćdziesiątych to też okres zmiany zarządcy lotniska. 
Zarządzające lotniskiem PLL LOT skupiły się na pozyskiwaniu 
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was responsible for the supervision and control of the airport’s 
operation and air corridors, as well as their development and 
extension. 

Dynamic growth
With the expansion of the airport’s international route network, 
a need for a modern international passenger terminal became 
apparent. The construction began in 1964 and finished 5 years 
later. Also, a state-of-the-art ILS system was launched in mid 
1960s. The 1970s, too, were an eventful time for the airport. 
In 1971, it celebrated its first million of passengers served in 
a year. Four year later, a new Domestic Terminal was opened 
and thereafter, at the end of the decade, the two runways 
were lengthened to their current dimensions. 1979 saw Karol 
Wojtyła’s first visit to Okęcie after he became Pope. It was 
also the year when the Warsaw airport handled two million 
passengers for the first time.

End of the 20th century
Political events of the early 1980s caused a decline in passenger 
flights, but already by the middle of the decade the airport 
needed another extension to accommodate the increasing 
traffic. In 1986 a decision was taken to build Terminal 1, which 
was opened to the public in 1992. In 1987, in place of the state 
aviation administration ATCAO, a new company, Polish Airports 
State Enterprise, came into being and has been operating the 
airport ever since. 

nowych samolotów, pozostawiając kwestię rozbudowy portu 
nowo powołanemu organowi administracji – Zarządowi 
Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych (ZRLiLK). ZRLiLK 
odpowiadał za nadzór i kontrolę nad lotniskiem i drogami 
powietrznymi, a także czuwanie nad ich rozwojem i rozbudową.

Lata intensywnego rozwoju
W związku z rozwojem siatki połączeń międzynarodowych 
koniecznością stała się budowa nowoczesnego 
międzynarodowego dworca lotniczego. Rozpoczęła się ona 
w 1964 roku, a zakończyła pięć lat później. W połowie lat 60. 
uruchomiono nowoczesny system ILS. Lata siedemdziesiąte 
obfitowały w istotne dla lotniska wydarzenia. W 1971 roku 
lotnisko po raz pierwszy obsłużyło milion pasażerów w ciągu 
roku. Cztery lata później uruchomiono Dworzec Krajowy, zaś 
pod koniec dekady wydłużono obie drogi startowe do wymiarów, 
które mają obecnie. W roku 1979 miała miejsce pierwsza wizyta 
na Okęciu Karola Wojtyły po wyborze na papieża, warszawskie 
lotnisko obsłużyło w tym roku po raz pierwszy dwa miliony 
pasażerów.

Koniec XX w.
Burzliwy początek lat osiemdziesiątych spowodował kilkuletni 
spadek liczby przewozów pasażerskich, ale już w połowie 
dekady zwiększający się ruch lotniczy doprowadził do kolejnej 
rozbudowy lotniska. W 1986 roku podjęto decyzję o budowie 
Terminalu 1, a w 1992 roku oddano go do użytku. W roku 1987 
dawny ZRLiLK przekształcił się w przedsiębiorstwo państwowe 
Porty Lotnicze (PPL), które do dziś zarządza lotniskiem. 
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New Age
The airport entered the new millennium with a new name – in 
2001 it was renamed in honour of Fryderyk Chopin, becoming 
“Warsaw Chopin Airport” instead of the former “Okęcie”. 

The rapid growth in air traffic necessitated further extension 
work. In 2002, a contract for the construction of Terminal 2 
was awarded; the arrivals level was opened in 2006, and the 
departures level – in 2008. In 2004, with Poland’s accession to 
the European Union, the country joined the “open skies” treaty 
and the low-cost Etiuda terminal was opened. 

Towards global standards
The end of the first decade of the 21st century saw a number 
of events important for the airport. In 2008, the Schengen 
regulations came into force. A year later, in 2009, the Etiuda 
terminal was closed as it no longer met the required passenger 
service standards. In 2010, Terminals 1 and 2 were renamed 
as Terminal A. In 2011, the central and south piers were 
inaugurated. These infrastructure changes and expansion of 
the services will help Chopin Airport to provide world-class 
passenger and airline service. In 2011, Chopin Airport played 
host to Lufthansa’s Airbus A380, the world’s biggest jet, and the 
newest Boeing 787 Dreamliner.

On 1 November 2011, the airport faced a real test as a Boeing 
767 made a safe emergency landing on the foam-covered 
runway after its landing gear failed, the emergency landing 
in the history of the Warsaw airport. 

Nowa epoka
W nowe tysiąclecie lotnisko wkroczyło z nowym patronem – od 
2001 roku jest nim Fryderyk Chopin. Nowa nazwa „Lotnisko 
Chopina w Warszawie” zastąpiła zwyczajowe „Okęcie”. 

Rosnący w szybkim tempie ruch lotniczy przełożył się na dalszą 
rozbudowę portu lotniczego. W 2002 roku rozstrzygnięto 
przetarg na budowę Terminalu 2, którego część przylotową 
oddano do użytku w 2006 roku, a odlotową – w 2008. W 2004 
wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej dołączono 
do układu „otwartego nieba” oraz uruchomiono Terminal 
„Etiuda” dla linii niskokosztowych. 

W stronę światowych standardów 
Koniec pierwszej dekady XXI wieku wyróżniał się istotnymi 
dla lotniska wydarzeniami. W 2008 roku wprowadzono przepisy 
Schengen. Rok później zamknięto, niespełniający dłużej 
standardów obsługi pasażerów na Lotnisku Chopina Terminal 
„Etiuda”, w 2010 roku przemianowano Terminale 1 i 2  
na Terminal A. W 2011 roku oddano do użytku pirs centralny 
i południowy. Zmiany infrastrukturalne i rozwój usług 
przygotowują lotnisko do zapewnienia światowych standardów 
obsługi pasażerów i przewoźników. W roku 2011 Lotnisko 
Chopina przyjęło największy samolot świata – Airbus A380 
w barwach Lufthansy oraz najnowszego Boeinga 787 Dreamliner. 

Sprawdzianem dla lotniska było awaryjne lądowanie 
ze schowanym podwoziem. 1 listopada 2011 roku Boeing 767 
bezpiecznie „usiadł” na pokrytym pianą pasie. 
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1.2. MISSION AND vISION 
 
To accomplish its mission, the airport has formulated its vision 
for this decade: to be the leading airport in East-Central Europe 
in terms of the quality of services, number of passengers and 
efficiency by 2020. 

 
In 2010, the preparation of the “Strategy of Polish Airports State 
Enterprise” started and is expected to finish in 2012. Work on 
the “Master Plan of Warsaw F. Chopin Airport development for 
2012-2037” began at the same time. 

Responsible business is written into PPL’s mission statement, 
which is to provide efficient, innovative and socially and financially 
responsible management of airports in Poland and abroad. 
Therefore, PPL views the strategy and measures taken in a wider, 
socio-economic context. 

PPL strives to exploit the opportunities created by the 
liberalisation of air travel market and its potential for growth in 
Poland to the maximum. In planning its operations, the company 
takes into account strategies of its key stakeholders, including 
government strategies, such as the “Polish Transportation Policy 
for 2006–2025” and “Transport Development Strategy for 
2007–2012”, as well as plans for the city of Warsaw,  
and development strategies of other airports. The airport’s 
strategy also takes into consideration development plans of 
airlines and the latest trends in airport management,  
such as the focus on non-aviation business. 

In its day-to-day operations the airport also needs to face 
challenges caused by the regulatory pressure regarding 
environmental protection, and those posed by the open 
dialogue with the local community. Such issues have a direct 
impact on the airport’s business outlook, which is why airport 

1.2. MISJA I WIZJA 
 
W celu realizacji misji lotnisko wytyczyło na najbliższą dekadę 
wizję, zgodnie z którą do 2020 roku zostanie ono liderem wśród 
portów lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej pod względem 
jakości świadczonych usług, liczby obsługiwanych pasażerów 
oraz wydajności. 

W 2010 roku rozpoczął się proces przygotowania „Strategii 
przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze”, który ma zostać 
zakończony w 2012 roku. Jednocześnie rozpoczęto prace nad 
„Planem Generalnym Rozwoju Portu Lotniczego im. F. Chopina 
w Warszawie na lata 2012-2037”. 

Odpowiedzialny biznes jest wpisany w misję PPL, którą 
jest efektywne, innowacyjne oraz odpowiedzialne społecznie 
i biznesowo zarządzanie portami lotniczymi w Polsce i za granicą. 
Dlatego PPL rozpatruje strategię i podejmowane działania 
w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym.

PPL stara się jak najlepiej wykorzystywać szanse, jakie tworzy 
liberalizacja transportu lotniczego i potencjał rozwoju transportu 
lotniczego na polskim rynku. W planowaniu swojej działalności 
bierze również pod uwagę strategie kluczowych dla działalności 
biznesowej interesariuszy, w tym strategie państwowe, jak 
„Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025”, „Strategia 
Rozwoju Transportu na lata 2007–2012”, plany miasta 
Warszawy, jak i plany rozwojowe pozostałych portów lotniczych. 
Na strategię lotniska mają również wpływ plany rozwoju 
przewoźników. Ponadto przyjęte przez lotnisko kierunki działań 
powinny uwzględniać najnowsze trendy w zarządzaniu portami 
lotniczymi, jak rozwijanie działalności pozalotniczej. 

Obok tych kwestii z codzienną działalnością lotniska wiążą się 
wyzwania związane z presją regulacyjną, dotyczącą ochrony 
środowiska oraz z otwartym dialogiem ze społecznością lokalną. 

Misją Lotniska Chopina jest stymulowanie zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego 
w Polsce przez rozwój i efektywne zarządzanie infrastrukturą lotniskową, przy zachowaniu 
wysokiej jakości świadczonych usług oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

The mission of Chopin Airport is to stimulate sustainable growth of air traffic in Poland 
through development and efficient management of airport infrastructure, while maintaining 
the highest quality of service and safety standards.

Wizja Lotniska Chopina jest spójna z wizją przedsiębiorstwa państwowego „Porty Lotnicze”, 
która zakłada, że do 2020 roku PPL znajdzie się w gronie dwudziestu wiodących podmiotów 
w Unii Europejskiej w sektorze zarządzania i rozwoju portów lotniczych. 

Chopin Airport’s vision is consistent with that of “Polish Airports” State Enterprise – to be 
among the top twenty European airport management and development entities by 2020.
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nowadays analyse their operations in the context of sustainable 
growth, both when developing their strategies and when looking 
back what has been achieved.

PPL’s operations in the future will be affected by the planned 
commercialisation of the company, i.e. its transformation from 
a state-owned entity into a commercial law business. Under the 
act of 30 August 1996 on commercialization and privatization, 
all state-owned companies are subject to the process of 
commercialization. In 2010, 10 out of the 12 Polish civil airports 
were managed by commercial law companies. The objective 
of commercialisation is to change the company’s legal status 
and not to create a new entity. The resulting commercial law 
company will be able to take over all rights and obligations of 
PPL, including employee-related (employment contracts) and 
administrative matters (e.g. permits, approvals and licenses).

1.3. MANAGEMENT STRUCTURE

Chopin Airport is managed by “Polish Airports” State Enterprise 
(PPL), operating pursuant to the act of 23 October 1987 on the 
establishment of Polish Airports State Enterprise (JoL no. 33, 
item 185 as amended). The organization and operations of 
the company are determined by the act, company’s charter 
and bylaws. PPL is supervised by the minister competent for 
transport.

Under the above mentioned act, PPL’s governing bodies include 
the General Director and the employee self-government: 
Assembly of Delegates and Employee Council. The Assembly of 
Delegates provides opinions on the company’s plans, adopts 
resolutions on the distribution of profit among employees, and 
conducts an annual assessment of the two remaining bodies, i.e. 
the General Director and Employee Council.

The Employee Council represents the employee self-government. 
The current, 8th term Council consists of 11 members. Under the 
above mantioned act, the Employee Council provides opinions 
on PPL’s annual plans and amendments thereto, as well as 
development projects funded from the company’s own resources; 
it also approves the annual report and balance sheets presented 
by the General Director. The Employee Council has the right to 
monitor all areas of the company’s activities, except for issues 
of state defence and security.

The General Director is appointed and dismissed by the minister 
competent for transport, in compliance with procedures set out 
in the act of 23 October 1987 on the establishment of Polish 
Airports State Enterprise.

The remuneration of the General Director, his Deputies and  
the Chief Accountant is regulated by the Act of 3 March 2000 
on the remuneration of managers running certain legal entities 
(Dz. U. [Journal of Laws] no. 26 item 306 as amended) and the 
relevant executive acts.

Przekładają się one bezpośrednio na perspektywę biznesową 
lotniska. Dlatego dzisiaj każde lotnisko analizuje swoją 
działalność w kontekście zrównoważonego rozwoju,  
nie tylko przy opracowywaniu strategii, lecz także  
przy rozliczaniu podjętych działań.

Na zmianę funkcjonowania PPL w przyszłości wpłynie planowana 
komercjalizacja przedsiębiorstwa, czyli przekształcenie go 
z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa handlowego. 
Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji 
i prywatyzacji takiemu procesowi przekształcenia podlegają 
wszystkie przedsiębiorstwa o statusie państwowych. W 2010 roku 
10 z 12 polskich funkcjonujących cywilnych portów lotniczych było 
zarządzanych przez spółki prawa handlowego. Celem komercjalizacji 
jest zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa, a nie utworzenie 
nowego podmiotu. Spółka prawa handlowego, która powstanie 
w wyniku powyższej zmiany, przejmie wszystkie prawa i obowiązki 
PPL, w tym te związane z kwestiami pracowniczymi (umowy o pracę) 
czy administracyjnymi (np. zgody, pozwolenia, licencje).

1.3. STRUKTURA ZARZąDZANIA

Lotniskiem Chopina zarządza przedsiębiorstwo państwowe 
Porty Lotnicze (PPL), którego działalność reguluje ustawa z dnia 
23 października 1987 roku o przedsiębiorstwie państwowym 
„Porty Lotnicze” (Dz.U. nr 33 poz. 185 z późn. zm.). Organizację 
i funkcjonowanie przedsiębiorstwa określają odpowiednio ustawa, 
statut oraz regulamin organizacyjny. Nadzór nad działalnością PPL 
sprawuje minister właściwy do spraw transportu. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą organami PPL są Naczelny 
Dyrektor oraz organy samorządu załogi: Zebranie Delegatów 
i Rada Pracownicza. Zebranie Delegatów m.in. opiniuje plany 
przedsiębiorstwa, podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku 
przeznaczonego dla pracowników, jak również dokonuje rocznej 
oceny działalności dwóch pozostałych organów, tj. Naczelnego 
Dyrektora i Rady Pracowniczej.

Rada Pracownicza reprezentuje samorząd pracowników. Obecna 
Rada vIII kadencji liczy 11 członków. Zgodnie z ustawą Rada 
Pracownicza m.in. opiniuje projekty planów rocznych PPL oraz 
projekty zmian tych planów, przyjmuje przedstawione przez 
Naczelnego Dyrektora sprawozdania roczne i bilanse, opiniuje 
zamierzenia w sprawach inwestycji finansowanych ze środków 
własnych przedsiębiorstwa. Rada Pracownicza ma prawo kontroli 
całokształtu działalności przedsiębiorstwa, z wyjątkiem spraw 
dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Naczelnego Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy 
do spraw transportu w szczególności z zachowaniem zasad, 
o których mowa w ustawie z dnia 23 października 1987 roku 
o przedsiębiorstwie państwowym Porty Lotnicze. 

Zasady wynagradzania Naczelnego Dyrektora, jego Zastępców oraz 
Głównego Księgowego wynikają z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. 
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o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz.U. nr 26, poz. 306, z późn. zm.) oraz z przepisów 
wykonawczych do ww. ustawy.

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia osób zarządzających 
przedsiębiorstwem nie ma żadnego związku z wynikami 
finansowymi ani z poziomem wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w PPL. Zależy ono jedynie od wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
w Iv kwartale (bez nagród z zysku) roku poprzedniego.

Zgodnie z art. 10 ww. ustawy osobom zarządzającym 
przedsiębiorstwem, w zależności od osiąganych wyników 

The amount of monthly salary of the senior management 
does not depend on the company’s financial performance 
or the remuneration of PPL employees, but on the average 
remuneration (excluding profit bonus payments) in the 
enterprise sector in the 4th quarter of the previous year.

In accordance with Art. 10 of the above Act, persons managing 
the enterprise, may be awarded a yearly bonus depending on 
the financial performance or the status of completion of other 
tasks. In the case of the General Director, a yearly bonus is given 
by the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy 
upon a duly substantiated request from a statutory supervisory 
body, i.e. the Employee’s Council, whereas the Director’s 
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TABELA 1. UDZIAły PPL W INNyCH SPÓłKACH W 2011 ROKU 
TABLE 1. PPL SHARES IN OTHER COMPANIES IN 2011

Spółka

Company

2011 (%) Liczba udziałów/akcji

Number of stocks/shares

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
(Krakow-Balice John Paul II International Airport, Ltd.)

76,190 154 264

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach
(Katowice Upper-Silesian Aviation Group, JSC)

16,410 205 623

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
(Gdańsk Airport, Ltd.)

31,440 3 145

Port Lotniczy Wrocław S.A.
(Wrocław Airport, JSC)

20,233 81 672

Port Lotniczy Poznań ławica Sp. z o.o.
(Poznań ławica Airport, Ltd.)

45,500 113 223

Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
(Szczecin-Goleniów Airport, Ltd.)

49,510 68 804

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
(Bydgoszcz Airport, JSC)

8,062 124 602

Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. 
(„Mazury” Airport, Ltd.)

12,670 1 347

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin Sp. z o.o.
(Warszawa-Modlin Masovian Airport, Ltd.)

30,390 196 810

Port Lotniczy Rzeszów–Jasionka Sp. z o.o.
(Rzeszów – Jasionka Airport, Ltd.)

47,410 2 212 200

Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław Sp. z o.o.
(Wrocław Air Cargo Terminal, Ltd.)

59,299 5 500

Warsaw Airport Services Sp. z o.o.
Warsaw Airport Services Sp. z o.o.

100,000 65 830

WAS – KRK Airport Services Sp. z o.o.
WAS – KRK Airport Services Sp. z o.o.

100,000 1 956

GDN Airport Services Sp. z o.o.
GDN Airport Services Sp. z o.o.

100,000 1 290

POZ Airport Services Sp. z o.o.
POZ Airport Services Sp. z o.o.

100,000 1 084

SZZ Airport Services Sp. z o.o.
SZZ Airport Services Sp. z o.o.

100,000 464

Port-Hotel Sp. z o.o
Port-Hotel Sp. z o.o

100,000 870 713

Casinos Poland Sp. z o.o
Casinos Poland Sp. z o.o

33,330 100

SELO Sp. z o.o. w likwidacji
SELO Sp. z o.o. in liquidation

63,529 54

Airport Cleaning Service Sp. z o.o.
Airport Cleaning Service Sp. z o.o.

100 1 500 

finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, może być 
przyznana nagroda roczna.  Nagrodę roczną w przypadku 
Naczelnego Dyrektora PPL przyznaje Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej na umotywowany wniosek 
statutowego organu nadzorczego, którym jest Rada Pracownicza, 
natomiast nagrodę roczną Zastępcom i Głównemu Księgowemu 
przyznaje Naczelny Dyrektor.

Deputies and the Chief Accountant are awarded a yearly bonus 
by the General Director.
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Relacje między poszczególnymi organami PPL regulują 
wymienione wyżej ustawa oraz statut, natomiast zakres działania 
zarządu i portów lotniczych oraz podział czynności i zakres 
odpowiedzialności poszczególnych obszarów funkcjonowania 
PPL określa regulamin organizacyjny.

Zgodnie z ustawą w skład PPL wchodzą: Zarząd, Port Lotniczy 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz regionalne porty 
lotnicze jako terenowe oddziały PPL, z wyłączeniem portów 
mających status spółek (obecnie w strukturze Portów Lotniczych 
znajduje się jedynie Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost).

W 2011 roku PPL przyjął strategię zarządzania Grupą Kapitałową, 
która pozwala lepiej zarządzać portfelem udziałów. W 2011 PPL 
zbył udziały w Baltonie.

1.4. WyNIKI EKONOMICZNE

Wartość przychodów Lotniska Chopina ze sprzedaży wyniosła 
661,9 mln złotych, co oznacza wzrost w odniesieniu do roku 
poprzedniego o 7,0 proc. Natomiast przychody PPL osiągnęły 
poziom 662,9 mln złotych i były wyższe w stosunku do roku 
poprzedniego również o 7,0 proc. Zysk netto PPL w 2011 
roku osiągnął 62,3 mln złotych, co oznacza 44,5 proc. spadek 
w stosunku do zysku z 2010 roku.

Wydatki związane z rozwojem oraz bieżącym utrzymaniem 
infrastruktury dostępowej do Lotniska Chopina, która jest 
integralnym elementem sieci komunikacyjnej aglomeracji 
warszawskiej, osiągnęły wartość 38,2 mln złotych. Wśród głównych 
inicjatyw w tym zakresie należy wymienić budowę stacji kolejowej 
łączącej bezpośrednio Lotnisko Chopina z centrum Warszawy, 
dokończenie budowy układu drogowego przed Terminalem A oraz 
układu ulicy Gordona Bennetta. Dodatkowo rozpoczęto budowę 
drugiego, znajdującego się bezpośrednio przed Terminalem A 
Lotniska Chopina, pięciogwiazdkowego hotelu Marriott Renaissance.

Wydatki dotyczące ochrony środowiska, m.in. monitorowania 
i ograniczania hałasu, retencji i ochrony wód Potoku Służewieckiego 
(do którego spływają wody z Lotniska Chopina), działania związane 
z zarządzaniem obiegiem i oczyszczaniem wód deszczowych, 
gromadzeniem i utylizacją płynów eksploatacyjnych służących do 
odladzania samolotów oraz gospodarką odpadami, wyniosły 8,1 mln 
złotych. Przy ocenie implikacji finansowych działań środowiskowych 
należy zwrócić uwagę na opłatę hałasową, ponoszoną przez 
przewoźników z tytułu korzystania z Lotniska Chopina. Struktura opłat 
po ostatnich zmianach preferuje wykonywanie operacji lotniczych 
w porze mniejszej uciążliwości dla otoczenia (nastąpił wzrost 
opłat za loty nocne oraz spadek opłat za loty w dzień). Dodatkowo 
przewoźnicy są premiowani niższą opłatą hałasową, jeśli ich maszyny 
posiadają certyfikaty hałasowe świadczące o niskiej emisji hałasu.

Mimo znaczącego spadku zysku Lotnisko Chopina osiągnęło 
w 2011 roku dobry wynik finansowy w porównaniu do innych 
portów lotniczych w Europie. Dane ACI Europe, międzynarodowej 

The relations between PPL’s governing bodies are determined 
by the above act and the charter, whereas the scope of activities 
of the management and airports, as well as the division and 
scope of duties of PPL units are defined by the company’s 
organizational bylaws. 

Under the law, PPL comprises the administration, Warsaw 
Fryderyk Chopin Airport and regional airports representing PPL’s 
field venues, excluding those having the status of a company 
(at the moment, only Zielona Góra-Babimost Airport belongs to 
PPL’s structure).

In 2011, PPL adopted a strategy in relation to its Group of 
companies with a view to improving the management of its 
portfolio of shares. For example, in 2011, PPL disposed of its 
shares in Baltona.

1.4. ECONOMIC PERFORMANCE

Chopin Airport’s revenue from sales totalled 661.9 million zloty,  
a 7 percent increase year on year, whereas PPL revenues 
amounted to 662.9 million zlotys, also 7.0 percent more than in 
the previous year. PPL’s net profit in 2011 reached 62.3 million 
zlotys, 44.5 percent less than in 2010.

Costs related to the development and ongoing maintenance 
of Chopin Airport access infrastructure, which constitutes an 
integral part of Warsaw’s transport network, stood at 38.2 million 
zlotys. Main initiatives in this respect included the construction 
of a railway station linking Chopin Airport to the city centre and 
completion of works on the road network in front of Terminal 
A and Gordona Bennetta street. Work also started on the 
construction of the second hotel, a five-star Renaissance, directly 
in front of Chopin Airport’s Terminal A. 

The expenditure on environmental protection, including the 
monitoring and reduction of noise, retention and protection 
of Potok Służewiecki waters (the river into which the water 
from Chopin Airport is flows), management of stormwater 
circulation and treatment, storage and management of aircraft 
de-icing liquids and waste management, totalled 8.1 million 
zlotys. When considering the economic implications of 
environmental measures one should not forget the noise 
charge imposed on airlines using Chopin Airport. After 
the last changes, the system of charges promotes aircraft 
movements when they cause the least nuisance to the local 
public (higher charges for night-time flights and lower for 
day-time operations). In addition, airlines whose aircraft have 
certificates evidencing low noise emissions benefit from lower 
noise charges. 

Despite the considerable drop in profit, Chopin Airport’s 
financial performance in 2011 was good compared to 
other similar airports in Europe. The data of ACI Europe, an 
international association of over 400 airports, show that 
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Non-aviation services account for an increasingly high share  
of Chopin Airport revenues – more than 28 percent in 2010 and 
29 percent in 2011. The jump in non-aviation revenues,  
i.e. lease of space, advertising, car parks, above-standard 
passenger services etc., is consistent with global trends. 
According to a report by ACI Europe1, non-aviation services 
represent 45 percent of revenues of European airports. 

PPL actively seeks to obtain funding from other sources, such 
as EU funds and bond issues. Thanks to the second agreement 
for the issue of medium-term bonds signed with Nordea Bank 
in 2011, the airport will obtain another 130 million zlotys 
(in addition to 190 million zlotys obtained under the first 

1 ACI Europe, Economics Report 2011.

TABELA 2. PRZyCHODy PPL WG RODZAJU źRÓDłA PRZyCHODU W LATACH 2010–2011 
TABLE 2. PPL REvENUES By SOURCE IN 2010–2011

Wyszczególnienie

Description

2010 2011 Różnica 2011–2010

Change 2011–2010

Wzrost/spadek 
2011/2010 (%)

Rise/fall 2011/2010 (%)

PPL
PPL

619 699 662 896 43 197 +7,0%

usługi lotnicze
aviation services

443 103 468 481 25 378 +5,7%

usługi pozalotnicze
non-aviation services

175 483 192 840 17 357 +9,9%

usługi handlingowe
handling services

114 152 38 +33,3%

towary i materiały
goods and materials

999 1 423 424 +42,4%

Lotnisko Chopina 
Chopin Airport

618 712 661 888 43 176 +7,0%

usługi lotnicze
aviation services

442 940 468 306 25 366 +5,7%

usługi pozalotnicze
non-aviation services

175 359 192 738 17 379 +9,9%

towary i materiały
goods and materials

413 844 431 +104,4%

W portfelu przychodów Lotniska Chopina wyraźnie rośnie udział 
przychodów z usług pozalotniczych. W 2010 roku przekroczył 
on 28 proc., by w 2011 roku osiągnąć 29 proc. Ten wzrost 
przychodów z usług pozalotniczych, czyli pochodzących 
z wynajmu powierzchni, reklamy, parkingów, ponadstandardowej 
obsługi pasażerów itp., jest odzwierciedleniem 
międzynarodowych trendów. Udział przychodów z usług 
pozalotniczych stanowi, według raportu1 ACI Europe, 45 proc. 
przychodów europejskich portów lotniczych.

PPL stara się aktywnie pozyskiwać środki finansowe 
z zewnętrznych źródeł finansowania, jak środki europejskie 
czy emisja obligacji. Podpisana w 2011 roku umowa z Nordea 
Bank na emisję obligacji średnioterminowych pozwoli lotnisku 

1 ACI Europe, Economics Report 2011.

organizacji zrzeszającej ponad 400 portów lotniczych, pokazują, 
że 48 proc. europejskich portów lotniczych przynosi straty 
(w 2009 roku było to 41 proc.). 

Różnica w stosunku do zysku z 2010 roku wynika z kilku przyczyn. 
W 2010 roku PPL przeprowadziło transakcję sprzedaży gruntu na 
rzecz GDDKiA, co wpłynęło na dobry wynik. W 2011 roku wzrosły 
koszty związane z podjętymi remontami, przeprowadzeniem studiów 
wykonalności oraz projektów prosprzedażowych realizowanych 
z przewoźnikami i touroperatorami. Ponadto na wynik PPL w 2011 
roku wpłynęła również niekorzystna sytuacja makroekonomiczna, 
w szczególności w zakresie kształtowania się kursów walutowych.

48 percent of European airports make losses (compared to 
41 percent in 2009).

The difference in the amount of profit made compared to 2010 
can be attributed to a number of factors. In 2010, PPL sold land 
to the General Directorate for National Roads and Highways, 
which contributed to the good results for the year. 2011 saw an 
increase in the costs of repairs, feasibility studies and post-sales 
projects carried out together with air carriers and tour operators. 
PPL performance in 2011 was also affected by the unfavourable 
macroeconomic conditions, in particular with respect to 
exchange rate fluctuations. 
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agreement with Nordea) for development projects, including the 
refurbishment of the old part of the terminal. 

Full information on financial performance is given in the Polish 
Airports Annual Report 2011.

1.5. RELATIONSHIP WITH STAKEHOLDERS

The management policy of any responsible company recognizes 
the importance of the identification of good relationships 
with its stakeholders. Chopin Airport stakeholders have been 
identified taking into account how much they affect the airport’s 
activities, as well as the impact the airport has on them. As 
a result of surveys and consultations at the end of 2011 and 
beginning of 2012, a comprehensive map of stakeholders 
with whom the airport communicates as part of its day-to-day 
operations was created. With each group of stakeholders,  
the frequency of communication depends on its type, for 
example, the Annual Report is published once a year, whereas 
meetings can be held a few times a month or a year, depending 
on the stakeholder group and nature of the meeting. 

pozyskać 130 mln złotych na takie inwestycje, jak remont starej 
części terminalu.

Pełna informacja na temat wyników finansowych znajduje się 
w Raporcie Rocznym 2011.

1.5. RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

Identyfikacja i budowanie relacji z interesariuszami to praktyka 
zarządzania charakterystyczna dla firm odpowiedzialnych. 
Interesariusze Lotniska Chopina zostali zidentyfikowani przy 
uwzględnieniu stopnia ich wpływu na działalność lotniska, 
jak również wpływu działalności portu lotniczego na ich 
funkcjonowanie. W drodze wywiadów i konsultacji na przełomie 
2011 i 2012 roku powstała szeroka mapa interesariuszy, z którymi 
lotnisko komunikuje się w swojej codziennej działalności. Z każdą 
grupą interesariuszy częstotliwość kontaktu zależy od jego formy, 
np. Raport Roczny wydawany jest raz do roku, spotkania odbywają 
się w zależności od grupy interesariuszy i charakteru spotkania  
od kilku razy w miesiącu do kilku w roku.
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TABELA 3. GłÓWNE GRUPy INTERESARIUSZy LOTNISKA CHOPINA I FORMy ICH ZANGAŻOWANIA 
TABLE 3. KEy GROUPS OF CHOPIN AIRPORT STAKEHOLDERS AND ENGAGEMENT METHODS

Grupa interesariuszy

Stakeholder group

Forma zangażowania

Methods of engagement

Właściciel
Owner

Spotkania, korespondencja tradycyjna i elektroniczna, Raport Roczny, Raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
Meetings, letters, e-mails, Annual Report, Corporate Social Responsibility Report.

Pasażerowie i konsumenci (w tym 
pasażerowie vIP)
Passengers and consumers (including 
vIP passengers)

Badania satysfakcji pasażerów i konsumentów, ulotki, punkt informacyjny Lotniska 
Chopina, strona internetowa, Facebook, Blip, Twitter, Google+, Raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
Passenger and consumer satisfaction surveys, brochures, Chopin Airport information desk, 
website, Facebook, Blip, Twitter, Google+, Corporate Social Responsibility Report.

Klienci i kontrahenci (w tym 
przewoźnicy, agenci handlingowi)
Clients and business partners 
(including airlines and handling 
agents)

Spotkania, wspólne inicjatywy i komitety, bezpośredni kontakt telefoniczny  
i e-mailowy, targi i wydarzenia branżowe, wywiady, broszury, strona internetowa,  
Raport Roczny, Raport społecznej odpowiedzialności biznesu.
Meetings, joint initiatives and committees, direct telephone and email contact, industry 
exhibitions and events, interviews, brochures, website, Annual Report, Corporate Social 
Responsibility Report.

Pracownicy
Employees

Spotkania z menedżerami, spotkania integracyjne, badania opinii pracowników, wywiady, 
konsultacje, intranet, strona internetowa, magazyn Lotnisko, tablice ogłoszeń, Raport 
Roczny, Raport społecznej odpowiedzialności biznesu, raporty z badań empirycznych.
Meetings with managers, team-building meetings, employee surveys, interviews, 
consultations, Intranet, website, “Lotnisko” magazine, notice boards, Annual Report, 
Corporate Social Responsibility Report, reports from empirical studies.

Organizacje społeczne i społeczność 
lokalna
Community organizations and local 
community

Spotkania, wspólne projekty, akcje społeczne, kampanie informacyjne, badania opinii, 
wykłady i prezentacje, strona internetowa, Facebook, Blip, Twitter, kanał youTube, fora 
poświęcone lotnictwu, wywiady, Raport Roczny, Raport społecznej odpowiedzialności 
biznesu, informacje prasowe.
Meetings, joint projects, community actions, information campaigns, surveys, lectures 
and presentations, website, Facebook, Blip, Twitter, youTube channel, aviation forums, 
interviews, Annual Report, Corporate Social Responsibility Report, press releases.

Media i opina publiczna
Media and the public

Dostawcy
Suppliers

Bezpośredni kontakt, strona internetowa, wywiady, Raport Roczny, Raport społecznej 
odpowiedzialności biznesu.
Direct contact, website, interviews, Annual Report, Corporate Social Responsibility Report.

Władze, instytucje i urzędy 
państwowe
State authorities, institutions and 
state offices

Spotkania, specjalnie powołane komitety, jak Komitet Bezpieczeństwa, korespondencja 
tradycyjna i elektroniczna, Raport Roczny, Raport społecznej odpowiedzialności biznesu.
Meetings, especially appointed committees, e.g the Safety Committee, letters, e-mails, 
Annual Report, Corporate Social Responsibility Report.

Środowisko naturalne
Natural environment

Kontakt z organizacjami środowiskowymi i instytucjami wymagającymi raportowania 
środowiskowego poprzez telefon, e-mail, korespondencję pisemną, raporty, Raport Roczny, 
Raport społecznej odpowiedzialności biznesu, stronę internetową.
Contact with environmental organisations and institutions, which require environmental 
reporting by telephone, e-mail, letters, reports, Annual Report, Corporate Social 
Responsibility Report, website.

Spółki, w których PPL posiada udziały
Companies in which PPL holds shares

Bezpośredni kontakt, targi i wydarzenia branżowe, wywiady, magazyn Lotnisko, strona 
internetowa, Raport Roczny, Raport społecznej odpowiedzialności biznesu, udział 
w organizacjach branżowych i rzeczniczych polskich i międzynarodowych.
Direct contact, exhibitions and industry events, interviews, website, Annual Report, 
Corporate Social Responsibility Report, participation in international and domestic 
industry and advocacy groups. 

Konkurencja polska i międzynarodowa
Domestic and international 
competition

Instytucje międzynarodowe 
i organizacje branżowe
International institutions and industry 
organisations
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The preparation of this report involved the engagement of 
stakeholders, who expressed their expectations and identified 
key issues essential for ensuring responsible activities of 
the airport. More details can be found in the section on the 
development of the Report (page 94).

Radosław Żuk, Director of Public Relations Bureau 
Chopin Airport carefully builds relationships with its 
stakeholders – we appreciate our customers, respect our 
neighbours and take our partners seriously, knowing 
how important they are for our business. We want to be 
a responsible company, which is why we are actively involved 
in environmental protection and supporting the local 
community. We listen to all comments and seek to find new 
solutions, attaching great importance to dialogue, even if we 
cannot meet all expectations of stakeholders.

Hazel Swain, Deputy Editor-in-Chief, Passenger Terminal 
World 
Chopin Airport is always very quick to respond to the requests 
for information sent by Passenger Terminal World. The press 
office provides us with accurate and relevant information 
about the airport, which we can later use in our articles and 
news. Chopin Airport plays a key role in the European network 
of airports, and its current infrastructure projects are very 
important for the future of the airport.

Interesariusze zostali zaangażowani w proces powstawania 
niniejszego raportu. Wyrazili oni swoje oczekiwania 
i wskazali najważniejsze zagadnienia dla odpowiedzialnego 
funkcjonowania lotniska. Zostały one opisane w części 
dotyczącej powstawania Raportu (str. 94).

Radosław Żuk, Dyrektor Biura Public Relations 
Lotnisko Chopina buduje relacje świadomie, doceniając swoich 
klientów, szanując sąsiadów i traktując poważnie partnerów, 
zdając sobie sprawę z tego, jak ważni są dla prowadzenia 
biznesu. A my chcemy, aby ten biznes był odpowiedzialny, 
dlatego podejmujemy wiele działań na rzecz środowiska 
naturalnego i lokalnej społeczności, słuchając uwag,  
aktywnie poszukując nowych rozwiązań, bo ważny dla nas 
jest dialog – nawet jeśli nie wszystkie oczekiwania partnerów 
możemy spełnić.

Hazel Swain, Zastępca Redaktora Naczelnego, Passenger 
Terminal World 
Lotnisko Chopina w Warszawie zawsze szybko odpowiada 
na prośby o informację wysłane przez Passenger Terminal 
World. Biuro prasowe podaje nam rzetelne i istotne informacje 
dotyczące działalności lotniska, które możemy wykorzystać 
w naszych artykułach i newsach. Lotnisko Chopina odgrywa 
kluczową rolę w europejskiej siatce portów lotniczych, 
a prowadzone obecnie projekty infrastrukturalne są bardzo 
istotne z punktu widzenia przyszłości lotniska.

LOTNISKO CHOPINA W INTERNECIE
CHOPIN AIRPORT ON THE INTERNET

Strona internetowa: www.lotnisko-chopina.pl 
Website: www.chopin-airport.pl

Facebook (profil w j. polskim): www.facebook.com/LotniskoChopina 
Facebook (in Polish): www.facebook.com/LotniskoChopina

Facebook (profil w j.angielskim): www.facebook.com/ChopinAirport 
Facebook (in English): www.facebook.com/ChopinAirport

Twitter (j. polski i angielski): www.twitter.com/chopinairport
Twitter (only in English): www.twitter.com/chopinairport

Blip (wyłącznie w j. polskim) http://lotniskochopina.blip.pl 
Blip (only in Polish) http://lotniskochopina.blip.pl

youTube (multimedia): www.youtube.com/lotniskochopina 
youTube (multimedia): www.youtube.com/lotniskochopina

Google+ (j. polski i angielski): https://plus.google. com/101392966460773531262/posts 
Google+ (Polish and English): https://plus.google.com/101392966460773531262/posts
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W ciągu ostatnich dwóch lat Lotnisko Chopina, rozszerzając 
kanały komunikacji z interesariuszami, zaczęło wykorzystywać 
media społecznościowe. Dzisiaj interesariusze mogą dowiedzieć 
się, co się dzieje na lotnisku przez Facebook, kanały Twitter oraz 
Blip. W 2011 roku Lotnisko Chopina było pierwszym portem 
lotniczym na świecie, który uruchomił profil na serwisie Google+. 

W maju 2011 magazyn Airport World dostrzegł starania Lotniska 
Chopina. Jak donosił magazyn, profil Lotniska Chopina miał 
więcej fanów niż znacznie większe lotniska, jak Heathrow czy 
Frankfurt. Spośród wszystkich lotnisk na świecie był to ósmy 
najbardziej popularny profil portu lotniczego.

Historia profilu lotniska na Facebooku (FB) miała kilka 
przełomowych momentów, jak śnieżna zima 2010, wizyta A380, 
przylot Dreamlinera oraz awaryjne lądowanie B767 LOT  
1 listopada 2011. Elementem, na który lotnisko kładzie 
największy nacisk w kontaktach przez social media, jest 
interakcja i zaangażowanie fanów. FanPage Lotniska Chopina 
może się pochwalić zaangażowaniem na poziomie ok. 7-10 proc., 
co jest dobrym rezultatem. 

Przy tworzeniu strategii obecności Lotniska Chopina na FB 
postawiono na szybką komunikację z fanami, nieunikanie 
trudnych tematów oraz dostarczanie ciekawych wiadomości. 
Wśród ulubionych wpisów na pewno znajduje się poranna 
prognoza pogody, którą lotnisko publikuje od poniedziałku 
do piątku. Fani na tyle ją lubią i jej ufają, że odnotowują nawet 
kilkunastominutowe opóźnienie w jej publikacji. 

W celu zaangażowania fanów stworzona została również gra 
oraz quiz, które są stale dostępne na FanPage’u. Tablica Lotniska 
Chopina na FB to miejsce, na którym pojawiają się pytania, 
dotyczące zarówno działania samego portu, jak i linii lotniczych. 
Dzięki szybkiej reakcji i zaangażowaniu FanPage był pierwszym 
źródłem informacji dla podróżnych oraz mediów w trakcie, 
np. intensywnych opadów śniegu czy awaryjnego lądowania 
kapitana Tadeusza Wrony. 

Wśród pytań od Internautów powtarzają się te o taras widokowy, 
jak i ciekawe i nietypowe samoloty. Z myślą o tego typu 
pytaniach powstała zakładka FAQ. Przyglądając się statystykom, 
najwięcej „like’ów” w historii zebrała galeria zdjęć wykonana 
w trakcie akcji usuwania samolotu B767 z drogi startowej. 
Wśród fanów lotniska najaktywniejszy umieścił 109 postów, 
336 komentarzy i 112 „like’ów”. Najczęściej komentujący fan 
umieścił 635 komentarzy. Wśród fanów najaktywniejszą grupą 
są miłośnicy lotnictwa, którzy na co dzień śledzą pracę lotniska 
i odwiedzające je samoloty. Stąd też do najczęstszych postów 
wklejanych przez fanów należą zdjęcia samolotów.

Over the last two years Chopin Airport has started using 
social media with a view to developing new channels of 
communication. Now, stakeholders can quickly find out what is 
going on at the airport via Facebook, Twitter and Blip. In 2011 
Chopin Airport became the first airport in the world to launch 
a profile on Google+.

In May 2011 Chopin Airport’s efforts were recognised by Airport 
World magazine. According to the magazine, Chopin Airport’s 
profile was followed by more people than those of much bigger 
airports, such as Heathrow and Frankfurt, making it the eighth 
most popular airport profile in the world.

The history of the airport’s profile on Facebook (FB) is marked 
by a few key moments, such as the snowy winter of 2010, visit 
of an A380, landing of a Dreamliner and emergency landing of 
LOT B767 on 1 November 2011. In its communication via social 
media, the airport places particular emphasis on interaction and 
engaging its fans. Chopin Airport FanPage has an engagement 
rate of approx. 7-10 percent, which is a good result. 

In the development of Chopin Airport’s FB communication 
strategy, emphasis was put on fast communication with fans, 
readiness to discuss difficult issues and posting interesting news. 
One of the most popular posts is the morning weather forecast, 
provided by the airport from Monday to Friday. Fans find it so 
reliable and like it so much that they notice even a few minutes’ 
delay in posting it online.

In order to engage fans, a game and a quiz were created,  
which are always available on the FanPage. Chopin Airport’s 
Facebook wall is where people ask questions about the 
operations of the airport and airlines. Thanks to the airport’s 
quick response and involvement, its FanPage was the first source 
of information for travellers and the media during the heavy 
snowfall or the emergency landing of the B767 plane captained 
by Tadeusz Wrona. 

Internet users often ask about the observation deck, interesting, 
unusual planes etc., which prompted the airport to launch a FAQ 
section. Statistics show that the post that received the most likes 
in the history of the page was the gallery of photos taken during 
the removal of the B676 from the runway. The airport’s most 
active fan had 109 posts, made 336 comments and pressed the 
like button 112 times. 635 was the highest number of comments 
made by one person. Aviation enthusiasts represent the most 
active group of fans. They follow the day-to-day operation of the 
airport and the visiting planes, which is why pictures of aircraft 
are among the most common posts.
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1.6. MAPA ODPOWIEDZIALNOśCI 

Lotnisko Chopina jest wyjątkowym miejscem. Dla lepszego 
zrozumienia odpowiedzialności lotniska wobec interesariuszy 
w kontekście jego podstawowej działalności przygotowaliśmy 
„Mapę odpowiedzialności”. Prezentuje ona funkcjonowanie 
lotniska i działania wszystkich służb lotniskowych, jakie muszą 
zostać podjęte, by pasażer bezpiecznie się odprawił i powrócił 
z podróży.

1.6. RESPONSIBILITY MAP 

Chopin Airport is a unique place. For better understanding of 
the airport’s responsibility towards its stakeholders in the context 
of its core activities, we have developed a “Responsibility map”, 
which shows the airport’s operations and steps airport services 
need to take to ensure the safe check-in of a passenger and his 
or her return.
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STACJA PKP
RAILWAY STATION

AUTOBUS 
BUS

TAXI 
TAXI

SAMOCHODY 
OSOBOWE
CAR

PARKING
CAR PARK

Pasażer ma walizkę  
i bagaż podręczny, bilet, 
nie ma karty pokładowej. 
STREFA SCHENGEN.

The passenger is 
carrying a suitcase and 
hand luggage, a ticket 
and no boarding pass. 
SCHENGEN ZONE.

Współpraca z urzędem 
miasta Warszawy 
PKP, PLK, Kolejami 
Mazowieckimi.

Cooperation with 
Warsaw authorities, 
Polish State Railways 
(PKP), Polish Rail Tracks 
(PLK) and Masovian 
Railways.

Lotnisko zapewnia 
asystę osobie  
z niepełnosprawnością.

Airport provides 
assistance to persons 
with disabilities.

PYLON
PYLON

BUDYNEK TERMINALU
TERMINAL BUILDING

Tablica lotów jest 
zarządzana przez lotnisko. 
Informacje dostarczają 
przewoźnicy.

The flight information 
board is updated by 
the airport using data 
submitted by airlines.

TABLICA LOTÓW
ARRIVALS 
INFORMATION 
BOARD

INFORMACJA
INFORMATION POINT

Lotnisko zapewnia 
infrastrukturę, punkt 
informacji obsługuje 
agent obsługi 
naziemnej.

The airport provides 
the infrastructure, 
while the staff is 
provided by the 
ground handling agent.

SELF-CHECK IN
SELF-CHECK IN

STANOWISKA ODPRAW
CHECK-IN DESKS

Infrastrukturę zapewnia 
lotnisko, obsługuje je 
agent obsługi naziemnej.

The airport provides the 
infrastructure and the 
ground handling agent 
ensures assistance.

Wybrane stanowiska ze 
specjalnym oznakowaniem 
mają pętlę indukcyjną 
oraz ułatwienia dla osób 
poruszających się  
na wózku.

Selected, specially marked 
check-ins are equipped 
with an induction loop and 
facilities for wheelchair 
users.

AUTOMAT TELEFONICZNY
TELEPHONE

KAPLICA EKUMENICZNA
ECUMENICAL CHAPEL

POKÓJ DO  
PRZEWIJANIA DZIECI
BABY-CARE ROOM

Lotnisko wynajmuje powierzchnię 
kontrahentom zewnętrznym.

The airport lets out space to other 
companies.

WC
TOILETS

BANKOMAT
CASH DISPENSER

BANK
BANK

POCZTA
POST OFFICE

KIOSK
NEWSAGENT’S

KAWIARNIE
CAFE

SEGREGACJA ODPADÓW  
I UTRZYMANIE CZYSTOśCI
WASTE SEGREGATION  
AND CLEANING

Lotnisko współpracuje 
z firmą zajmującą się 
utrzymaniem porządku.

The airport hires a 
cleaning company.

SORTOWNIA
SORTING AREA

Sortownia to serce lotniska. 
Mechanizacja sortowni 
pozwala lotnisku na szybką 
obsługę. Bagaże oznaczone 
specjalnym kodem  
w sposób zautomatyzowany 
trafiają do zrzutni 
bagażowej.

The sorting area is the heart 
of the airport. The sorting 
system allows for fast 
baggage processing. The 
bags, tagged with a code, 
are automatically directed 
to dedicated chutes.

ZRZUTNIA 
BAGAŻOWA
BAGGAGE 
CHUTE

Stąd agenci handlingowi, 
firmy obsługujące linie 
lotnicze transportują 
bagaż do samolotów.

From there, ground 
handling agents, i.e. 
companies providing 
services to airlines, 
collect and transport bags 
to the plane.

SŁUŻBA OBSŁUGI PASAŻERÓW  
I ADMINISTRACJA
PASSENGER HANDLING SERVICE 
AND ADMINISTRATION

SŁUŻBA MEDYCZNA (DYSPONUJE 
WŁASNYM AMBULATORIUM)
MEDICAL SERVICE (HAS ITS OWN 
MEDICAL AID ROOM)

SŁUŻBA OCHRONY LOTNISKA
AIRPORT SECURITY SERVICE

LOTNISKOWA STRAŻ POŻARNA
AIRPORT FIRE SERVICE

SŁUŻBY TELEINFORMATYCZNE
IT SERVICE

SŁUŻBA TECHNICZNA
TECHNICAL SERVICE

Na terminalu stale 
funkcjonują:

Permanently present 
at the terminal:

PLACYKI FRYDERYKI
FRYDERYKA’S PLAY AREAS

KABINY DLA OSÓB 
PALĄCYCH
SMOKING FACILITIES

WC
TOILETS

SALONY EXECUTIVE
EXECUTIVE LOUNGES

KANTOR
CURRENCY EXCHANGE

KAPLICA
CHAPEL

SKLEPY
SHOPS

GASTRONOMIA
CATERING

KIOSKI INTERNETOWE
WEB KIOSKS

KONTROLA DOKUMENTÓW
DOCUMENT CONTROL

Pracownik lotniska sprawdza, 
czy pasażer jest upoważniony 
do wejścia do strefy odlotowej.

Airport staff checks if the 
passenger is authorised to enter 
the departure area.

SALON VIP
VIP LOUNGE

KONTROLA 
BEZPIECZEŃSTWA
SECURITY SCREENING

Pracownik lotniska 
dokonuje kontroli 
bezpieczeństwa pod 
nadzorem Straży 
Granicznej.

Airport staff performs 
security control 
under Border Guards 
supervision.

STREFA ODLOTOWA I TRANSFEROWA
DEPARTURE AND TRANSFER AREA

KONTROLA 
BEZPIECZEŃSTWA
SECURITY SCREENING

PUNKT CELNY
CUSTOMS

Jeśli pasażer ma coś 
do oclenia, zgłasza się 
do punktu celnego.

If a passenger has 
items to declare, he or 
she must report to the 
customs points.

Lotnisko współpracuje  
z liniami lotniczymi. Zapewnia 
infrastrukturę i zaplecze 
operacyjne niezbędne dla 
prawidłowego i bezpiecznego 
odlotu. W zakresie cateringu, 
utrzymania, sprzątania samolot 
obsługują firmy zewnętrzne.

The airport works together  
with airlines. It ensures  
the infrastructure and  
the operational base needed  
for safe departure.

TABLICA INFORMACYJNA
INFORMATION BOARD

Gate jest obsługiwany 
przez agenta obsługi 
naziemnej.

Gates are staffed 
by ground handling 
agents.

GATE
GATE

RĘKAW
BOARDING 
BRIDGE

Lotnisko zapewnia 
stanowisko przy rękawie 
lub stanowisko oddalone. 
Od linii lotniczej zależy, 
które stanowisko 
wykorzysta.

The airport offers parking 
positions with boarding 
bridges or remote stands. 
The airline chooses which 
type of stand to use.

SŁUŻBY TECHNICZNE
TECHNICAL SERVICE

SOKOLNIK
FALCONER

Zadaniem sokolnika jest płoszenie 
zwierząt (w szczególności ptaków)  
z terenu lotniska.

The falconer’s task is to scare 
animals (especially birds) away 
from the airport.

PŁYTA DO ODLADZANIA
DE-ICING APRON

Lotnisko zapewnia 
stanowisko do odladzania. 
Odladzanie prowadzi agent 
obsługi naziemnej.

The airport provides a 
de-icing stand. De-icing 
is carried out by a ground 
handling agent.

PŁYTA LOTNISKA
APRON

Pętla indukcyjna dla 
osób niedosłyszących.

Induction loop for the 
hearing impaired.

Agent obsługi naziemnej zapewnia 
transport do samolotu znajdującego 
się na stanowisku oddalonym.

Transport to a plane parked at a 
remote stand is ensured by a ground 
handling agent.

Zapewniają bezawaryjne 
funkcjonowanie 
infrastruktury lotniska.

The service ensures the 
proper functioning of 
airport infrastructure.

Koordynują  
i zabezpieczają 
obsługę samolotów.

The operational staff 
coordinates and 
provides aircraft 
handling at the apron.

SŁUŻBY OPERACYJNE 
LOTNISKA
AIRPORT OPERATIONAL 
SERVICE

Automatyczny 
defibrylator 
zewnętrzny

Automated 
External 
Defibrillator



24

Raport Odpowiedzialny Biznes 2011 Responsible Business Report

The airport’s priority is to ensure the safety of aircraft 
movements and safe conditions for all entities using the airport’s 
infrastructure. The measures to provide high safety standards are 
always paramount, irrespective of the number of passengers or 
flights handled. 

The unit within the PPL structure responsible for safety and 
airport operation continuity management is the Warsaw 
F. Chopin Airport Operations Safety Bureau. The airport is 
implementing the Safety Management System (SMS) required 
by the International Civil Aviation Organization (ICAO). SMS 
is a systematic approach to safety management, taking into 
account the necessary organisational structure, distribution  
of responsibility, policy and procedures. 

In addition, the airport has a Safety Committee, which 
comprises the representatives of Warsaw F. Chopin Airport 
Operations Safety Bureau and the following entities:
• Warsaw F. Chopin Airport Operations Bureau;
• Warsaw F. Chopin Airport Technical Bureau;
• Polish Air Navigation Services Agency;
• LOT Polish Airlines;
• 1 Transport Air Force Base;
• Welcome Airport Services Sp. z o.o.;
• LS Airport Services S.A.;
• Petrolot Sp. z o.o.;
• Walerian Czuma Warszawa-Okęcie Border Guard Post;
• III Airport Customs Office in Warsaw;
• Airport Operators Committee.

The Committee meets on a regular basis to discuss issues related 
to operations safety at Warsaw Chopin Airport.

Priorytetem w działalności lotniska jest zapewnienie 
bezpieczeństwa operacji lotniczych i bezpiecznych warunków 
dla wszystkich podmiotów korzystających z infrastruktury 
lotniska. Działania zmierzające do zapewnienia wysokich 
standardów bezpieczeństwa są utrzymywane zawsze 
na najwyższym możliwym poziomie, niezależnie od liczby 
obsługiwanych pasażerów czy liczby przeprowadzanych operacji. 

Operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem oraz ciągłością 
eksploatacji lotniska należy do powołanego w strukturze PPL 
Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Portu Lotniczego 
im. F. Chopina w Warszawie. Lotnisko wdraża wymagany 
przez Radę Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (International Civil Aviation Organization – ICAO) 
System Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management 
System – SMS). SMS to systemowe podejście do zarządzania 
bezpieczeństwem, uwzględniające niezbędną strukturę 
organizacyjną, przypisanie odpowiedzialności, politykę oraz 
procedury. 

Dodatkowo na Lotnisku Chopina działa Komitet 
Bezpieczeństwa, w skład którego wchodzą, oprócz 
przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych 
Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, reprezentanci 
następujących podmiotów: 
• Biura Operacyjnego Portu Lotniczego im. F. Chopina 

w Warszawie;
• Biura Technicznego Portu Lotniczego im. F. Chopina 

w Warszawie;
• Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
• Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.;
• 1 Bazy Lotnictwa Transportowego;
• Welcome Airport Services Sp. z o.o.;
• LS Airport Services S.A.;
• Petrolot Sp. z o.o.;
• Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie  

im. gen. bryg. Waleriana Czumy;
• Urzędu Celnego III Port Lotniczy w Warszawie;
• Airport Operators Committee.

Komitet spotyka się regularnie i omawia zagadnienia dotyczące 
zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych na Lotnisku 
Chopina w Warszawie.

2. Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem

2. Safety is our top priority
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Certyfikat Lotniska 
Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań odnośnie bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej jest Certyfikat 
Lotniska, wydawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Certyfikat jest wymogiem określonym w przepisach krajowych 
– Ustawie z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze oraz międzynarodowych, określonych w 14 Załączniku do Konwencji 
o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (Aneks 14 ICAO), w którym Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 
(ICAO) ustanowiła obowiązek certyfikacji lotnisk międzynarodowych do dnia 27 listopada 2003 roku. Wydanie Certyfikatu 
Lotniska poprzedzone jest procesem certyfikacji, który bada i ocenia zdolność zarządzającego lotniskiem do trwałego zapewnienia 
bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Dotychczas Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał cztery certyfikaty 
dla Lotniska Chopina w Warszawie, o numerach: PL – 001/EPWA/2003, PL – 002/EPWA/2004, PL – 003/EPWA/2007,  
PL – 004/EPWA/2010. 

Airport Certificate 
Airport operators who meet the relevant safety requirements and are found able to conduct ongoing aviation activities are granted 
Airport Certificates issued by the President of the Civil Aviation Office. The requirement to obtain an airport certificate stems from the 
provisions of the national law specified in the Aviation Law Act of 3 July 2002, as well as international regulations contained within 
ICAO Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation, introducing a certification requirement for international airports as 
of 27 November 2003. Before an Airport Certificate can be granted, inspectors of Civil Aviation office must examine and assess the 
airport operator’s ability to ensure the ongoing safety of aircraft movements. So far, Warsaw Chopin Airport has been granted four 
Airport Certificates by the President of the Civil Aviation Office in 2003, 2004, 2007 and 2010: PL – 001/EPWA/2003,  
PL – 002/EPWA/2004, PL – 003/EPWA/2007, PL – 004/EPWA/2010.
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2.1. SPECJALISTyCZNE SłUŻBy NA LOTNISKU

Nad bezpieczeństwem operacji lotniczych i pasażerów 
codziennie czuwa wiele służb, z którymi zazwyczaj przeciętny 
pasażer nie styka się bezpośrednio podczas pobytu na lotnisku. 
Przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę nad prawidłową 
pracą portu lotniczego czuwa Dyżurny Operacyjny Portu (DOP), 
nadzorujący wszystkie działające służby.  

Lotnisko ma własną Lotniskową Straż Pożarną. Ta specjalistyczna 
służba powołana już w 1948 roku realizuje na Lotnisku 
Chopina wiele działań ratowniczo-gaśniczych, takich jak udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, usuwanie i neutralizacja 
rozlewisk substancji ropopochodnych (np. paliwa lotniczego) 
czy zabezpieczanie tankowania samolotów z pasażerami na 
pokładzie. Niezwykle istotnymi działaniami, jakie nieustannie 
wykonują ratownicy i specjaliści Lotniskowej Straży Pożarnej, 
jest monitoring obiektów lotniskowych oraz prowadzenie 
działań profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej. 

2.1. DEDICATED SERvICES AT THE AIRPORT

Every day, the safety of air operations and passengers is ensured 
by a number of services, which do not normally have a direct 
contact with passengers during their stay at the airport. Their 
work is supervised by the Airport Duty Officer (ADO), who 
watches over the smooth operation of the airport 24 hours a day, 
7 days a week.

The airport has its own fire and rescue service, 
established in 1948, which is responsible for performing 
a number of fire fighting and rescue tasks at the airport, 
including participation in rescue and fire fighting 
operations, removal and neutralization of oil derivates 
spills (e.g. from jet fuel) and securing the refuelling 
process in the case of aircraft with passengers on board. 
The airport fire brigade is also responsible for providing 
continuous monitoring of airport facilities, as well as 
preventive fire protection and safety measures.

Na lotnisku działa również Służba Medyczna, w skład 
której wchodzi Zespół Medycyny Ratunkowej oraz Zespół 
Zabezpieczenia Sanitarnego Lotniska. Zadaniem Służby 
Medycznej jest prowadzenie całokształtu spraw związanych 
z ratownictwem medycznym, zapewnieniem wsparcia 
psychologicznego dla personelu służb lotniskowych 
oraz zabezpieczeniem sanitarnym obszaru związanego 
z funkcjonowaniem lotniska. Na Lotnisku Chopina funkcjonuje 
całodobowe Ambulatorium. Zespół Medycyny Ratunkowej, 
w przypadku zaistnienia takiej konieczności, udziela pomocy 
medycznej oraz zajmuje się prowadzeniem medycznych akcji 

Another service working at the airport is the Medical 
Service, which consists of the Emergency Medical 
Service and the Airport Sanitary Control Section. The 
Medical Service deals with all matters related to medical 
rescue operations, provision of psychological support to 
airport services and sanitary protection of the Warsaw 
F. Chopin Airport’s operations area. The airport has 
an around-the-clock first aid facility. If necessary, the 
Emergency Medical Service provides medical assistance 
and medical rescue operations. Chopin Airport has as 
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many as 36 AED1 defibrillators available to the public; 
there are also 22 emergency telephones in the Terminal 
building.

Apart from that, the airport is a place of work of numerous other 
services having both direct and indirect impact on its safety, 
including the Airport Meteorological Office, equipped with 
meteorological parameters measurement systems, Airport Duty 
Officers Division, Airport Maintenance Service, Airport Security 
Service, Customs Service, Air Traffic Services, Apron Service and 
Ground Handling Service.

Piotr Czuban, Chopin Airport Duty Officer 
The job of the Airport Duty Officer (ADO) is fascinating and 
very responsible. It is perfect for those who need adrenaline 
and don’t mind working under time constraints, i.e. people who 
are motivated by stress. There is no room for discouragement 
and fear. ADO is responsible for continuous monitoring of the 
airport’s operations and, most of all, watching over the safety 
of aircraft movements. During his or her duty hours, ADO 
gathers information and directs it in such a way as to ensure 
that everything goes smoothly and without a hitch. ADO is 
authorized by the airport’s director to take decisions essential 
for the airport’s operation, including its closure to all traffic.

I am addicted to my job and planes. I’ve been fascinated by 
aviation since I was a child. I am a member of the Podhalański 
Aero Club and have a private pilot license. For a couple of 
years I have been part of a group focused around aviation and 

1 The AEF defibrillator is a device which uses direct current to deliver  

an electric shock to the heart muscle to restore a normal rhythm. Using 

the potentially life-saving AEDs does not require prior training.

ratowniczych. Warto zaznaczyć, że Lotnisko Chopina dysponuje 
aż 36 aparatami AED1, służącymi do defibrylacji, a na terminalu 
znajdują się 22 telefony alarmowe.

Ponadto na lotnisku działa wiele służb, których czynności 
w sposób bezpośredni lub pośredni składają się  
na bezpieczeństwo w porcie. Są to: Lotniskowe Biuro 
Meteorologiczne, wyposażone w systemy pomiaru parametrów 
meteorologicznych, Dział Dyżurnych Zarządzania Operacyjnego 
Portem Lotniczym, Służba Utrzymania Lotniska, Służba Ochrony 
Lotniska, Służba Celna, Służby Ruchu Lotniczego, Służba Operacji 
Lotniskowych oraz Agent Obsługi Naziemnej.

Piotr Czuban, Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego Chopina 
Praca Dyżurnego Operacyjnego Portu (DOP) jest pasjonująca 
i bardzo odpowiedzialna. Jest stworzona dla ludzi, u których 
adrenalina i działanie pod presją czasu pobudzają do 
działania, dla ludzi na których stres działa motywująco. Strach 
i przerażenie wykluczają. Do obowiązków DOP należy stały 
nadzór nad operacyjnym funkcjonowaniem lotniska, a przede 
wszystkim stanie na straży bezpieczeństwa (w rozumieniu 
„safety”) operacji lotniczych. DOP podczas dyżuru gromadzi 
informacje i kierunkuje je tak, by praca całego lotniska 
odbywała się sprawnie i w sposób niezakłócony. Mając 
upoważnienie dyrektora lotniska, DOP może podejmować 
kluczowe decyzje dotyczące operacyjnego działania, włącznie 
z zamknięciem lotniska dla ruchu. 

1 Defibrylator AED to urządzenie oddziałujące na mięsień sercowy 

prądem stałym, w sposób który umożliwia mu powrót do normalnej pracy. 

Użycie AED nie wymaga wcześniejszego przeszkolenia, a sam aparat może 

uratować życie.
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Jestem uzależniony od mojej pracy i od samolotów. Od 
dziecka pasjonuję się lotnictwem. Posiadam licencję pilota 
samolotowego, jestem członkiem Aeroklubu Podhalańskiego. Od 
kilku lat współtworzę grupę ludzi skupionych wokół latania oraz 
odbudowywania samolotów retro. Naszą flotę stanowią samoloty 
Bucker T131 PA Jungmann, Zlin 526 oraz rozpoczęta budowa 
repliki polskiego samolotu RWD 8. Współpracuję z właścicielem 
dwóch oryginalnych samolotów z czasów II wojny światowej – 
DH82 Tiger Moth oraz Auster MkIV, na których również miałem 
okazję polatać. Lotnictwo jest moją miłością, życiem i pasją.

Jan Jagnyziak, Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej  
Lotniskowa Straż Pożarna, którą kieruję, pełni ważną rolę 
w zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów i operacji lotniczych na 
Lotnisku Chopina. Gaszenie pożarów to tylko jeden z elementów 
naszej pracy – na co dzień zajmujemy się m.in. likwidacją rozlewisk 
paliwa, zabezpieczamy tankowanie statków powietrznych 
z pasażerami na pokładzie, przeciwdziałamy zagrożeniom 
chemicznym czy biologicznym. Bierzemy również aktywny udział 
w procedurach awaryjnego lądowania tak, jak miało to miejsce 
1 listopada 2011. W naszej pracy najważniejsza jest szybka 
reakcja, dlatego stale szkolimy ludzi i ulepszamy procedury, aby 
od potencjalnego zdarzenia do naszej interwencji minęło jak 
najmniej czasu. Inwestujemy też w najlepszej klasy nowoczesny 
sprzęt przeciwpożarowy i rozbudowujemy infrastrukturę – 
w 2011 podpisaliśmy kontrakt na zakup dwóch samochodów 
ratownictwa lotniskowego i ukończyliśmy modernizację strażnicy. 
Bezpieczeństwo pasażerów to dla nas priorytet.

restoring retro planes. Our fleet includes the Bucker T131 PA 
Jungmann and Zlin 526; we’ve also started building a replica 
of a Polish RWD 8 plane. I work together with an owner of 
two genuine World War II planes I’ve been fortunate to fly – 
DH82 Tiger Moth and Auster MkIV. Aviation is my love, life and 
passion. 

Jan Jagnyziak, Chief of Airport Fire Brigade 
The airport rescue and fire fighting service, which I am in charge 
of, plays an important role in ensuring the safety of passengers 
and aircraft operations at Chopin Airport. Extinguishing fires 
is only one element of what we do. We are also responsible 
for removing oil spills, securing aircraft refuelling process in 
the case of aircraft with passengers on board and preventing 
chemical and biological threats. We also take part in the 
handling of emergency landings, such as the one that took 
place on 1 November 2011. The ability to respond quickly is 
what matters most in our job, therefore we continually train our 
people and improve processes so that as little time as possible 
elapses from the moment of the incident to our response. 
We invest in the highest quality, state-of-the-art fire fighting 
equipment and extend our infrastructure; in 2011 we signed 
a contract for the purchase of two rescue and fire fighting 
vehicles and completed the modernisation of the fire brigade 
station. The safety of passengers is our priority.
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Paweł Krawczyński, Kierownik Zespołu Medycyny 
Ratunkowej, Służba Medyczna 
Bezpieczeństwo pasażerów i wszystkich osób przebywających 
na terenie portu lotniczego jest dla nas najważniejsze. Czuwa 
nad nim 32-osobowy zespół doświadczonych i specjalistycznie 
przeszkolonych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. 
Nasza praca musi być z zasady skuteczna i jak najmniej 
zakłócająca funkcjonowanie lotniska. Naszym zdaniem jest 
to możliwe tylko dzięki połączeniu rozbudowanego systemu 
narzędzi ze stałym udoskonalaniem kompetencji zespołów 
ratownictwa medycznego. W każdej chwili na lotnisku dyżur 
pełnią dwa specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego. 

Szybkość reakcji na wszelkie sytuacje zagrożenia zdrowia lub 
życia zapewnia kompleksowy system złożony z 22 telefonów 
alarmowych rozmieszczonych na terenie terminalu oraz 
36 aparatów AED służących do defibrylacji. We wszystkich 
strefach terminalu znajdują się pomieszczenia medyczne, takie 
jak ambulatorium z gabinetem zabiegowym, gabinet lekarski, 
izolatka ze śluzą i własnym węzłem sanitarnym (airside), punkt 
pomocy medycznej po stronie miejskiej oraz pokoje medyczne 
w strefie przylotów, odlotów i w tak zwanym tranzycie. Służbie 
medycznej ułatwiają pracę dwa ambulanse typu „C” i dwa 
ambulanse o napędzie elektrycznym. Odwiedzający lotnisko 
mają również okazję obserwować pracę służb medycznych 
patrolujących terminale na sześciu pojazdach Segway. 

Paweł Krawczyński, Head of Emergency Medical Service 
Section, Medical Service 
The safety of passengers and all people at the airport is our 
prime concern. It is ensured by a team of 32 experienced and 
specially trained doctors, nurses and paramedics. We have 
to be effective and cause as little disturbance to the airport 
as possible. In our opinion, this is only possible thanks to the 
combination of a comprehensive tool system with continuous 
development of skills on the part of the emergency medical 
service teams, two of which are on duty at the airport at any 
time. 

22 emergency telephones located throughout the terminal and 
36 AED defibrillators enable us to provide a rapid response to 
health threats and life-threatening situations. All areas of the 
terminal contain medical rooms, such as the first aid facility 
with a treatment room, doctor’s surgery, isolation room with 
a sluice and its own sanitary facilities (airside), landside medical 
aid point and medical facilities on the arrivals, departures and 
transit levels. The Medical Service has two type C ambulances 
and two electric ambulances at its disposal. It also uses six 
Segway vehicles to patrol the area of the terminal.

Norma BS 25999 i ciągłość działania  
W 2011 roku Lotnisko Chopina rozpoczęło proces wdrażania normy BS 25999, dotyczącej zarządzania 
ciągłością działania (Business Continuity Management). Celem normy jest przygotowanie organizacji 
do reakcji na potencjalne negatywne wydarzenia, w taki sposób, który pozwoli jej na kontynuowanie 
działalności i przetrwanie oraz na jak najszybszy powrót do normalnego działania. Lotnisko jest 
pierwszym w Polsce, które wdrożyło taką normę. Lotnisko posiada Zintegrowany System Zarządzania 
oraz wiele wdrożonych międzynarodowych norm ISO, m.in. dotyczących jakości, środowiska, bhp, 
bezpieczeństwa informacji. 

BS 25999 standard and business continuity  
In 2011 Chopin Airport started to implement the BS 25999 business continuity management 
standard, whose objective is to prepare the organisation to respond to potentially negative events in 
such a way as to ensure its survival, business continuity and quick return to normal operations. Chopin 
Airport is the first one in Europe to implement this standard. The airport also boasts an Integrated 
Management System and a number of international ISO standards in respect of quality, environment, 
occupational health and safety and information security, among other things.
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2.2. A-CDM (AIRPORT COLLABORATIVE DECISION 
MAKING) – MODERN PRACTICE AT CHOPIN AIRPORT

Despite its simple concept and many benefits, A-CDM, i.e. Airport 
Collaborative Decision Making is not yet a popular practice 
at airports. The idea behind the A-CDM system is to increase 
the efficiency of the airport’s operations and its air space and 
improve the use of its infrastructure and human resources. This 
is achieved thanks to the cooperation between the airport and 
its key stakeholders and gathering, in advance, information 
about their preferences, constraints and operational situation.

A-CDM was launched at Chopin Airport in 2009, following an 
analysis by experts from the European Organisation for the 
Safety of Air Navigation (Eurocontrol) in 2008. The agreement 
between parties to the project was signed in 2009, setting out 
the framework for cooperation with a view to implementing 
A-CDM. Currently, the project partners include: Polish Air 
Navigation Services Agency (PANSA), LOT Polish Airlines, Polish 
Airports State Enterprise, Welcome Airport Services and LS 
Airport Services S.A. The implementation of A-CDM contributes 
to improving safety and punctuality of aircraft and passenger 
services. 

2.3. PREPARATIONS FOR NEW SAFETy 
RECOMMENDATIONS

In 2011 Chopin Airport began preparations for the 
implementation of new safety recommendation of the 
International Civil Aviation Organization (ICAO). ICAO proposes 
that the so-called RESA (runway end safety area), should be 
extended to reduce the risk of damage to aircraft in case of 
a too early touchdown or taxiing off the runway. ICAO advocates 
extending the runway end safety area from the current minimum 
of 90 metres to 240 metres.

At Chopin Airport, there are four runway safety areas – two 
for each runway. RESA length at thresholds 11, 15 and 33 
is the minimum 90 metres. At threshold 29, however, it was 
extended to the recommended 240 metres during the recent 
resurfacing of runway RWy 1. Work on the extension on RESA 
by the remaining thresholds, along with other runway-related 
development projects, is planned for 2012–2013.

2.4. (ILS) INSTRUMENT LANDING SySTEM 

Apart from the extension of the runway end safety area, the 
airport plans to launch ILS Cat. III in 2013 – a radio instrument 
approach system facilitating landings in reduced visibility. 
Currently, the airport uses ILS Cat. II, which has a minimum 
decision height of 30 metres and a runway visual range not less 
than 350 metres. 

2.2. A-CDM (AIRPORT COLLABORATIVE DECISION MAKING) 
– NOWOCZESNA PRAKTyKA NA LOTNISKU CHOPINA

Praktyka A-CDM, czyli Wspólnego Podejmowania Decyzji 
na Lotnisku Chopina, mimo prostej idei i wielu korzyści, nie 
jest jeszcze powszechną praktyką w portach lotniczych. Celem 
koncepcji A-CDM jest poprawa efektywności działania lotniska 
i przestrzeni powietrznej, poprawa wykorzystania infrastruktury 
i zasobów ludzkich. To zwiększenie skuteczności osiągane 
jest dzięki współpracy portu z kluczowymi interesariuszami 
i uzyskaniu z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o ich 
preferencjach, ograniczeniach i sytuacji operacyjnej.

A-CDM zostało zainicjowane na Lotnisku Chopina w 2009 roku, 
po przeprowadzeniu w 2008 roku analizy przez ekspertów 
z Europejskiej Organizacji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej 
Eurocontrol. W 2009 roku podpisano porozumienie między 
partnerami projektu, które ustanawiało ramy współpracy służące 
wdrożeniu A-CDM. Dziś partnerami projektu są: Polska Agencja 
Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Porty 
Lotnicze, Welcome Airport Services oraz LS Airport Services S.A. 
Wdrożenie A-CDM służy zarówno bezpieczeństwu, jak 
i zwiększeniu punktualności obsługi samolotów oraz pasażerów.

2.3. PRZyGOTOWANIA DO NOWyCH ZALECEń 
W ZAKRESIE BEZPIECZEńSTWA

W 2011 roku lotnisko rozpoczęło przygotowania do wdrożenia 
nowych zaleceń Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO) w zakresie bezpieczeństwa. ICAO proponuje 
zwiększenie wielkości tzw. strefy RESA, czyli obszaru 
bezpieczeństwa wyznaczanego na końcach dróg startowych. 
Celem zmian jest ograniczenie ryzyka uszkodzenia lub 
zniszczenia statku powietrznego w przypadku zbyt wczesnego 
przyziemienia lub wykołowania poza próg. ICAO proponuje 
wydłużenie tej strefy z minimalnej długości 90 m do 240 m. 

Na Lotnisku Chopina wyznaczone są cztery strefy RESA – po 
dwie dla każdej z dróg startowych. Na progach 11, 15 i 33 
wielkość RESA wynosi minimalne 90 m. Natomiast przy 
progu 29 – w czasie niedawnego remontu drogi startowej 
DS-1 – strefa ta powiększona została już do zalecanych 240 m. 
Prace nad powiększeniem strefy RESA przy pozostałych progach 
zaplanowane zostały na lata 2012–13 w połączeniu z innymi 
planowanymi inwestycjami w pasach dróg startowych.

2.4. SySTEMy NAWIGACJI ILS

Poza zmianami w zakresie powiększenia obszaru RESA 
lotnisko planuje uruchomienie w 2013 roku systemu ILS 
CATIII (Instrument Landing System), czyli radiowego systemu 
nawigacji wspomagającego lądowanie samolotów w warunkach 
ograniczonej widzialności. Obecnie lotnisko posiada system ILS 
CATII, czyli drugiej kategorii, który pozwala na sprowadzenie 
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samolotu na wysokość 30 m nad ziemię przy widzialności 
poziomej na drodze startowej nie mniejszej niż 350 m. 

Andrzej Ilków, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Operacji 
Lotniczych Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie 
Kierowane przeze mnie Biuro stale i skutecznie zapewnia 
bezpieczeństwo operacji lotniczych wykonywanych 
na Lotnisku Chopina. Dowodzą tego kolejno wydawane 
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikaty. Mówiąc 
o bezpieczeństwie, odnoszę się do pojęcia zdefiniowanego 
przez ICAO jako stan, w którym możliwość wystąpienia szkody 
wśród osób lub mienia jest zminimalizowana i utrzymuje się 
w ramach ciągłego procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania 
ryzykiem bezpieczeństwa na dopuszczalnym poziomie lub 
poniżej tego dopuszczalnego poziomu. 

Należy rozróżnić pojęcie bezpieczeństwa (ang. safety) 
zorientowanego na czynniki nieintencjonalne od pojęcia 
ochrony (ang. security) zorientowanego na czynniki 
intencjonalne, ale należy mieć również na uwadze, że 
w lotnictwie potencjalne skutki zaistnienia zdarzeń czy to 
w aspekcie safety, czy security są praktycznie tożsame. Właśnie 
z uwagi na to odpowiednie procedury wzajemnie się łączą 

Andrzej Ilków, Director Warsaw Fryderyk Chopin Airport 
Operations Safety Bureau 
The Bureau I am in charge of ensures the safety of aircraft 
movements performed at Chopin Airport in a continuous and 
efficient manner, as reflected by the subsequent certificates 
issued by the President of the Polish Civil Aviation Office. I am 
talking about safety as defined by ICAO, i.e. situation when risk 
of harm to people and damage to property is reduced to as 
low as reasonably practicable through a continuous process of 
hazard identification and risk management.

One needs to make a distinction between safety, which involves 
unintentional factors, and security, which is focused on 
intentional aspects. We need to remember, however, that both 
safety and security incidents have much the same consequences 
in aviation. Therefore, the relevant procedures overlap and are 
complementary, and the continually updated “Warsaw F. Chopin 
Airport Emergency Response Plan” is a point in case. 

The effectiveness of safety measures stems from the correct 
choice and application of one of three safety management 
strategies: reactive, preventive or predictive, depending on  
the nature of the issues involved. This translates into specific 
actions. For example, each occurrence is examined by 
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a competent organizational unit or specially appointed teams; 
active steps are taken by the Safety Committee I head, potential 
risks and safety objectives are identified. These measures are 
diverse in scope, focusing on infrastructure, procedures, as well 
as the staff.

One of our greatest achievements in 2011 was, of course, the 
effective response to the emergency landing of a Boeing 767 
whose landing gear failed to open on 1 November. This was 
a very spectacular and widely publicized success, however, we 
perform a lot of tasks which are virtually unknown to the public. 
These include work on the extension of RESA, implementation of 
ILS Cat. III, A-CDM and many more, all carried out by dedicated 
professionals under my supervision. Our efforts result both 
in higher safety standards and increased passenger comfort 
thanks to the improved punctuality and continuity parameters. 
In order to achieve this, we work together with PANSA, airlines, 
ground handling agents and state agencies.

i uzupełniają, a przykładem tego jest stale aktualizowany 
„Plan Działania w Sytuacjach Zagrożenia w Porcie Lotniczym 
im. F. Chopina w Warszawie”.

Skuteczność działań mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa wynika w szczególności z właściwego 
doboru i stosowania jednej z trzech strategii zarządzania 
bezpieczeństwem, tj.: reaktywnej, prewencyjnej i prognozującej, 
w zależności od charakteru rozpatrywanych zagadnień, co 
przekłada się na konkretne działania. Przykładowo, każde 
zaistniałe zdarzenie podlega badaniu przez właściwe komórki 
organizacyjne lub specjalnie powołane zespoły, aktywnie działa 
Komitet Bezpieczeństwa, któremu przewodniczę, identyfikowane 
są potencjalne zagrożenia oraz określane cele bezpieczeństwa. 
Działania te mają różnoraki charakter i dotyczą infrastruktury, 
procedur, jak również personelu. 

Do najważniejszych sukcesów w roku 2011 zaliczam 
oczywiście skuteczną akcję podjętą w związku z lądowaniem 
bez wysuniętego podwozia Boeinga 767 w dniu 1 listopada. 
To taki spektakularny i powszechnie znany sukces Lotniska 
Chopina. Ale wiele z realizowanych zadań jest zupełnie 
nieznanych. Zaliczam do nich prace nad zwiększeniem długości 
RESA, wdrożeniem ILS CAT III, A-CDM i wiele innych, które 
z pełnym zaangażowaniem prowadzone są przez podległych mi 
specjalistów. Wyniki tych prac nie tylko podnoszą zapewniany 
poziom bezpieczeństwa, lecz także komfort pasażerów, przez 
poprawę wskaźników punktualności i ciągłości. Działania te 
prowadzimy we współpracy z PAŻP, przewoźnikami lotniczymi, 
agentami obsługi naziemnej i służbami państwowymi.

Awaryjne lądowanie Boeinga 767
1 listopada 2011 miało miejsce pierwsze w historii Lotniska 
Chopina awaryjne lądowanie samolotu bez wysuniętego 
podwozia. Był nim lecący z Newarku Boeing 767 należący 
do PLL LOT. Lądowanie było nie lada sprawdzianem dla służb 
lotniskowych. Akcją ratowniczą kierowali Dyżurni Operacyjni 
Portu Wojciech Rohoziński i Cezary Adamiak, a wspierały ich 
wszystkie przewidziane procedurą służby, takie jak Lotniskowa 
Straż Pożarna czy Służba Medyczna lotniska oraz zewnętrzne 
służby ratunkowe.

Problemy z podwoziem
Około godziny 13:25 czasu warszawskiego kapitan Boeinga 767, 
należącego do PLL LOT, zgłosił warszawskiej wieży kontroli 
ruchu lotniczego problem z podwoziem, które mimo licznych 
prób pozostawało niewysunięte. Kilka minut później na Lotnisku 
Chopina ogłoszono alarm i rozpoczęły się przygotowania 
do przyjęcia awaryjnego lądowania.
Przez ponad godzinę samolot krążył nad Mazowszem, wypalając 
nadmiar paliwa. W tym czasie służby lotniskowe zgodnie 

Boeing 767 emergency landing
On 1 November 2011, the airport services faced a real test as 
the LOT Boeing 767 flying from Newark made an emergency 
landing at Chopin Airport after its landing gear failed. It was the 
first emergency landing of this kind in the history of the Warsaw 
airport. The emergency operation was led by Airport Duty 
Officers Wojciech Rohoziński and Cezary Adamiak and involved 
all services required to respond under the relevant procedure, 
including the Airport Fire Brigade, Airport Medical Service and 
external rescue services. 

Problems with landing gear
Around 1:35pm local time the captain of LOT Boeing 767 radioed 
to let the Warsaw control tower know there was a problem with 
deploying the landing gear, which would not retract despite 
numerous attempts. A few minutes earlier, Chopin Airport 
declared a state of emergency and prepared for a crash landing. 
The plane circled over Warsaw for an hour, burning excess fuel, 
during which time waiting airport fire crews sprayed the runway 
with foam in a bid to reduce friction and prevent a fire from 
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breaking out. Both airport and Warsaw emergency services were 
in place on the ground to deal with a potential disaster. Chopin 
Airport was closed to all other flights and the nearby Żwirki 
i Wigury and Aleja Krakowska streets were cleared.

Belly landing
At 2.40pm the plane approached the runway, causing all 
responders to hold their breath. It touched down and gently slid 
along the runway before coming to a halt a few dozen meters 
past the intersection in a perfect landing. Passengers were 
quickly evacuated from the plane. No one was hurt. 

After the safe landing, the airport fire brigade started dowsing 
the aircraft with flame retardant foam. Passengers were taken to 
the Terminal, where they were offered psychological support and 
were routinely interviewed by the Police.

Return to normality
The airport remained closed for the next two days, during 
which the airport services, LOT and representatives of the plane 
manufacturer Boeing worked together to remove the damaged 
plane from the runway. The airport was reopened to traffic at 
10.30pm on 3 November.

Excellent job
The Boeing’s safe landing would not have been possible had 
it not been for captain Tadeusz Wrona’s excellent skills and 
coordinated cooperation between a number of airport and 
non-airport services. Standard procedures followed in such 
emergencies, which until that day were only on paper, worked 
almost 100 percent.

In recognition of their successful operation, Poland’s President 
Bronisław Komorowski bestowed the Gold Cross of Merit on 
airport duty officers Cezary Adamiak and Wojciech Rohoziński, 
as well as the head of the airport fire brigade squad Waldemar 
Stańkowski.

z procedurą przygotowywały pas startowy, który pokryto warstwą 
piany redukującej tarcie i chroniącej samolot przed pożarem. 
W gotowość zostały postawione służby ratunkowe zarówno 
lotniskowe, jak i miejskie. Lotnisko Chopina zostało zamknięte 
dla pozostałych samolotów, a ulice Żwirki i Wigury oraz aleja 
Krakowska zostały wyłączone z ruchu. 

Lądowanie „na brzuchu”
O godzinie 14:40 samolot podszedł do lądowania. 
Na kilkanaście sekund wszystkie osoby zaangażowane w akcję 
wstrzymały oddech. Samolot przyziemił i spokojnie sunął 
po pasie startowym, zatrzymując się kilkadziesiąt metrów 
za skrzyżowaniem. Manewr został wykonany bezbłędnie.  
Chwilę później nastąpiła ewakuacja pasażerów z samolotu. 
Nikt nie został ranny.

Bezpieczne lądowanie nie zakończyło akcji. Lotniskowa Straż 
Pożarna przystąpiła do polewania samolotu pianą, aby zapobiec 
potencjalnemu pożarowi. Pasażerowie zostali przewiezieni 
do Terminalu, gdzie udzielono im pomocy psychologicznej, 
a następnie rozpoczęto standardowe w takich przypadkach 
przesłuchania przez policję. 

Powrót do normalności
Lotnisko pozostało zamknięte przez kolejne dwa dni. W tym 
czasie służby lotniskowe we współpracy z przewoźnikiem PLL 
LOT i przedstawicielami producenta samolotu firmy Boeing 
realizowały procedurę usuwania samolotu z pasa startowego. 
3 listopada o 22:30 ruch lotniczy na lotnisku został wznowiony. 

Służba na medal
Na bezpieczne lądowanie Boeinga złożyły się doskonałe 
umiejętności kapitana Tadeusza Wrony, współpraca wielu służb 
lotniskowych i pozalotniskowych i ich doskonała koordynacja. 
Niebagatelną rolę odegrały uruchamiane w takich przypadkach 
procedury, które do dnia zdarzenia pozostawały jedynie 
na papierze i które spełniły swoje zadanie niemal w 100 proc.

W uznaniu zasług Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył 
Złotym Krzyżem Zasługi Cezarego Adamiaka i Wojciecha 
Rohozińskiego – dyżurnych operacyjnych oraz Waldemara 
Stańkowskiego – dowódcę Kompanii Lotniskowej Straży Pożarnej.
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In order to make its vision a reality, and to meet the challenges 
posed by the growth of the air travel market and such high 
profile events as Euro 2012, Chopin Airport needs to continually 
invest in its infrastructure. 2011 was yet another year of 
intensive activity in this field. The next years will see further 
repairs and modernization, including major work on the old part 
of the Terminal building.

In 2011 PPL and Nordea Bank signed an agreement for the issue 
of medium-term bonds worth 130 million zlotys, which will be 
used to fund the planned development projects.

Urzeczywistnienie wizji lotniska, rozwój rynku transportu 
lotniczego, jak i wydarzenia rangi turnieju Euro 2012 wymagają 
od Lotniska Chopina ciągłych inwestycji infrastrukturalnych. 
Dlatego 2011 rok był pod tym względem kolejnym rokiem 
intensywnych działań. W kolejnych latach planowane są dalsze 
remonty i modernizacje, w tym remont generalny starej części 
Terminalu. 

W 2011 roku PPL i Nordea Bank podpisały umowę o emisji 
obligacji średnioterminowych, z których PPL uzyska 130 mln 
złotych na planowane inwestycje.

3. Rozwój infrastruktury lotniska

3. Development of airport infrastructure

Infrastruktura lotniska przygotowana na największe samoloty 
W 2011 roku na Lotnisku Chopina wylądował, w barwach Lufthansy, Airbus A380 – największy samolot 
pasażerski na świecie. Airbus A380 ma 73 metry długości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 80 metrów. Mieści 
na dwupoziomowym pokładzie 525 pasażerów przy konfiguracji 3-klasowej i 853 w 1-klasowej. Wizyta związana 
była z 40-leciem obecności przewoźnika na Lotnisku Chopina. Emocje wzbudziło również lądowanie Boeinga 
787 Dreamlinera, który jest najnowocześniejszym samolotem pasażerskim. Wylądował on podczas pokazu 
zorganizowanego przez PLL LOT. W pierwszy rejs w barwach polskiego przewoźnika Dreamliner poleci w 2012 roku.

Chopin Airport infrastructure can accommodate the largest planes  
In 2011, Lufthansa’s Airbus A380, the world’s biggest passenger jet, landed at Chopin Airport to mark the 40th 
anniversary of the airline’s presence at Chopin Airport. The 73-metre long plane has a wingspan of 80 metres and can 
seat 525 passengers in three-class arrangement or as many as 853 if fitted out as a single class cabin. Great interest 
was also generated by the landing of a Boeing 787 Dreamliner, the world’s most advanced passenger plane, as part of 
a demonstration event organized by LOT Polish Airlines. First Dreamliners in LOT’s livery will enter service in 2012. 
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TABELA 4. ROZPOCZĘTE I ZAKOńCZONE INWESTyCJE DLA PASAŻERÓW W 2011 ROKU 
TABLE 4. PASSENGER-ORIENTED DEvELOPMENT PROJECTS STARTED AND COMPLETED IN 2011 1

Typ inwestycji

Project type

Opis

Description

Zwiększenie potencjału 
lotniska
Increasing the airport’s 
potential

 – Otwarcie dla pasażerów dwóch nowych pirsów1: Południowego i Centralnego, dzięki którym 
o 18,3 tys. m2 zwiększyła się powierzchnia terminalu, a liczba poczekalni wzrosła z 28 do 46. 
Na terenie pirsu powstały również nowe sklepy i lokale gastronomiczne. 
Opening of two new piers1, south and central, which increased the area of the terminal by 18,300 
sq. m and the number of gates from 28 to 46. The piers contain new shops and catering outlets.

 – Uruchomienie siedmiu lotniczych rękawów pasażerskich;
Opening seven air bridges.

Udogodnienia dla 
pasażerów na Terminalu
Passenger facilities  
in the Terminal

 – Modernizacja Terminalu A (dawny Terminal 1) i rozpoczęcie prac projektowych integracji obu części 
terminali;
Modernisation of Terminal A (former Terminal 1) and launching design works on integration  
of the two parts of the Terminal;

 – Modernizacja salonu executive „Ballada”;
Refurbishment of “Ballada” Executive Lounge;

 – Przebudowa salonu vIP;
Work on vIP Lounge;

 – Uruchomienie strefy dla osób palących w Terminalu – zainstalowanie kabin w strefach 
transferowych Schengen i Non-Schengen oraz salonach vIP/IP;
Opening a designated smoking area in the Terminal – smoking facilities were installed  
in the transfer Schengen and non-Schengen areas and in vIP/IP Lounges; 

 – Uruchomienie trzeciego placyku zabaw dla dzieci oraz zakup wózków dla dzieci do strefy 
transferowej. 
Opening the third play area for children and purchase of strollers to be used in the transfer area.

Szybsza obsługa pasażerów
Faster passenger service

 – Uczestnictwo w programie Baggage Improvement Programme;
Joining the Baggage Improvement Programme;

 – Uruchomienie procesu zakupu kiosków do prowadzenia odprawy samoobsługowej (technologia 
Common Use Self Service).
Launching the purchase process for self check-in kiosks (Common Use Self Service technology).

Ułatwienie dojazdu  
do lotniska i parkowania
Easier access to the airport 
and parking

 – Dokończenie dojazdu do lotniska od ul. Gordona Benetta 
Completing the work on the access road to the airport from the side of Gordona Benetta St;

 – Układ drogowy przed Terminalem A (dawny Terminal 1); 
Road system in front of Terminal A (former Terminal 1);

 – Dokończenie modernizacji parkingu P1; 
Completing the modernisation of P1 car park;

 – Prace wykończeniowe w łączniku do stacji kolejowej PKP, którego uruchomienie nastąpi 
w 2012 roku;
Finishing works on the rail link to PKP (Polish State Railways) station, due to be opened in 2012;

 – Remont estakady przed Terminalem A wraz z remontem odwodnienia.
Repair of the access road in front of Terminal A and drainage structures.

1 Pirs stanowi przedłużenie terminalu lotniczego, zazwyczaj jest węższy niż hala główna. Od pirsów odchodzą tzw. „rękawy” lub kryte przejścia, którymi 

pasażer dostaje się bezpośrednio na pokład samolotu. 
1 Pier is an extension of a terminal, usually more narrow than the main hall. Piers have passenger bridges or covered passages through which passengers 

can board the plane.

3.1. PASSENGER-ORIENTED DEvELOPMENT 
PROJECTS

3.1. INWESTyCJE DLA PASAŻERÓW
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3.2. AIRPORT DEvELOPMENT PROJECTS 
AND PURCHASES

A number of airport infrastructure development and 
modernisation projects were carried out in 2011, including in 
particular the resurfacing and repair of runway 1 together with 
taxiways, patrol road and fire road, as well as the replacement 
of the approach lights structure for direction 11. Plans for 
2012–2013 include the extension of the manoeuvring area and 
modernisation of runway 3. Design works for the project were 
completed in 2011, together with the necessary repairs of roads 
and airport pavements, monitoring and storm water drainage 
system. Other important works included the extension and 
modernization of the Airport Security Service building and the 
Airport Fire Brigade station.

In 2011, the airport purchased winter maintenance equipment, 
consisting of 4 Overaasen RS 400 runway sweepers and 
2 compact sweepers, and equipment improving the safety of 
airport operations and passengers (e.g. pneumatic jacks, oil spills 
neutralization equipment, mobile evacuation system, first aid 
supplies etc.). Other purchases also included the equipment 
supporting the work of management and IT systems.

3.2. INWESTyCJE I ZAKUPy LOTNISKOWE

W 2011 roku poczyniono wiele inwestycji oraz modernizacji 
infrastruktury lotniska. Do najważniejszych należała przebudowa 
i modernizacja drogi startowej (DS-1) wraz z drogami kołowania, 
drogą patrolową i przeciwpożarową oraz wymiana konstrukcji 
świateł podejścia na kierunku 11. Na lata 2012–2013 planowana 
jest rozbudowa pola manewrowego oraz modernizacja drogi 
startowej (DS-3). W 2011 roku wykonano prace projektowe dla 
tej rozbudowy. Przeprowadzono również niezbędne remonty 
nawierzchni lotniskowych i drogowych oraz czyszczenia, 
monitoringu i naprawy kanalizacji deszczowej. Do ważnych prac 
należały również rozbudowa i modernizacja budynku Służby 
Ochrony Lotniska i modernizacja strażnicy Lotniskowej Straży 
Pożarnej.

W 2011 roku lotnisko dokonało zakupu zestawów zimowego 
utrzymania lotniska, takich jak oczyszczarki lotniskowe marki 
Overaasen RS 400 (4 szt.) oraz oczyszczarki kompaktowe 
(2 szt.), a także sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa 
lotniska i pasażerów (w tym m.in. zestawów podnośników 
pneumatycznych, urządzeń do neutralizacji plam paliwa, 
mobilnego systemu ewakuacji, zestawu pierwszej pomocy 
medycznej). Zakupiono również sprzęt usprawniający działanie 
systemów zarządczych i informatycznych.
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Baggage Improvement Programme (BIP) 
BIP to międzynarodowy program poprawy jakości obsługi bagażu, zainicjowany przez Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Lotniczych (IATA). Do programu, który realizuje 200 najważniejszych lotnisk z całego świata, można 
przystąpić tylko na zaproszenie organizatora. Lotnisko Chopina jest jedynym portem w Polsce i jednym z pięciu 
z Europy Środkowo-Wschodniej, które takie zaproszenie otrzymało. W ramach realizacji programu na lotnisku 
powołany został zespół specjalistów złożony z przedstawicieli portu lotniczego, linii lotniczych, agentów obsługi 
naziemnej oraz Straży Granicznej i Służby Celnej. Koordynatorem programu jest Służba Obsługi Pasażerów. 
Zakończenie programu przewidziane jest na koniec 2012 roku. Celem inicjatywy jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której 100 procent bagażu przewożonego będzie w stanie nienaruszonym i dotrze na czas do wyznaczonego celu.

Baggage Improvement Programme (BIP)  
BIP is an international baggage improvement programme launched by the International Air Transport Association 
(IATA). Participation in the programme, which is implemented at 200 airports around the world, requires an 
invitation from the organizer. Chopin Airport is the only airport in Poland and one of five in East-Central Europe to 
have received such an invitation. As part of the BIP project, Chopin Airport appointed a team of experts, including 
representatives of the airport operator, airlines and ground handling agents, as well as Border Guards and Customs 
Office, with Passenger Handling Service acting as the coordinator. The programme is expected to end in late 2012.  
Its objective is to achieve a situation where 100 percent of bags reach their destination intact and on time. 

INFRASTRUKTURA LOTNISKA
AIRPORT INFRASTRUCTURE

Liczba dróg startowych: dwie drogi startowe DS-1 oraz DS-3 
Number of runways: two, RWy-1 and RWy-3

Długość drogi startowej: DS-1: 2800m, DS-3: 3690 m 
Runway length: RWy-1: 2,800m, RWy-3: 3,690 m

Szerokość drogi startowej: DS-1: 50 m, DS-3: 60 m 
Runway width: RWy-1: 50 m, RWy-3: 60 m

System instrumentalnego wspomagania lądowania w warunkach ograniczonej widoczności: ILS CATII 
Instrument landing system for flights in reduced visibility: ILS Cat. II

Liczba dróg kołowania: 18 
Number of taxiways: 18

Liczba płyt postojowych: 10, w tym 2. do odladzania samolotów 
Number of aprons: 10, including 2 de-icing pads

Liczba stanowisk dla samolotów: 76 
Number of aircraft parking stands: 76

Liczba pirsów: 3 – północny, centralny i południowy 
Number of piers: 3 – north, central and south

Czynne terminale: Terminal A (dawny Terminal 1 oddany do użytku w 1992 roku i Terminal 2,  
oddany do użytku w 2008 roku) oraz Terminal vIP Aviation
Operational terminals: Terminal A (former Terminal 1, opened in 1992 and Terminal 2, opened in 2008) 
and vIP Aviation Terminal
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Izabella Kortyka, Deputy General Director,  
Director of Investment Projects Department
I am in charge of the service responsible for development 
projects, i.e. extension and modernization of the airport 
infrastructure. All projects we carry out directly or indirectly 
benefit our stakeholders, mainly passengers and airlines. 

In 2011 we completed a number of projects which significantly 
contributed to improving the functionality of Chopin Airport: 
we opened the central and south pier, modernized one of the 
runways and built an exit from the commuter railway station.

In the coming years we intend to pursue a number of important 
projects, such as the modernization of the old part of the 
terminal, transforming it into a single architecturally and 
functionally coherent facility, work on the second runway 
involving the use of partially ‘noise reducing’ pavement and 
new aprons with environmentally-friendly aircraft de-icing 
pads.

Part of the development projects are targeted at our employees 
– in 2011 we built staff rooms for the airport maintenance 
services and built an additional part of the Airport Security 
Service building, housing mainly employee locker rooms.

We build and modernize on a large scale. The generated 
profit is invested into modernisation of the infrastructure; its 
considerable part is also allocated to noise insulation of houses 
located in the vicinity of the airport. We are technically and 
financially prepared for this.

Izabella Kortyka, Zastępca Naczelnego Dyrektora,  
Dyrektor Pionu Inwestycji 
W firmie kieruję służbą odpowiedzialną za inwestycje – to 
znaczy za rozwój i modernizację infrastruktury lotniska. 
Wszystkie nasze realizowane projekty służą bezpośrednio 
lub pośrednio naszym interesariuszom. To przede wszystkim 
pasażerowie i linie lotnicze. 

W 2011 zakończyliśmy kilka projektów, które znacząco 
usprawniły funkcjonalność Lotniska Chopina: uruchomiliśmy 
pirs centralny i pirs południowy, zmodernizowaliśmy jedną 
z dróg startowych i wybudowaliśmy wyjście ze stacji kolei 
dojazdowej. 

Na najbliższe lata planujemy kolejne ważne przedsięwzięcia: 
modernizację starej części terminalu, w wyniku której uzyskamy 
jeden spójny architektonicznie i funkcjonalnie obiekt, 
modernizację drugiej drogi startowej z wyciszającą nieco hałas 
lotniczy nawierzchnią, nowe płaszczyzny postoju samolotów 
z ekologicznymi instalacjami odladzania samolotów. 

Poprzez inwestycje dbamy też o naszych pracowników – 
w 2011 roku oddaliśmy do użytku pomieszczenia socjalne 
dla służb utrzymania lotniska oraz dobudowaliśmy część 
obiektu Służby Ochrony Lotniska, w której mieszczą się głównie 
szatnie pracownicze.

Budujemy i modernizujemy dużo. Wypracowany zysk 
inwestujemy w modernizację infrastruktury, ale jego istotna 
część dedykowana jest zabezpieczeniom antyhałasowym 
budynków w sąsiadujących z lotniskiem obszarach.  
Na to jesteśmy merytorycznie i finansowo przygotowani.
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3.3. CHOPIN AIRPORT CITy 

W 2011 roku PPL rozpoczął prace dotyczące realizacji projektu 
Chopin Airport City, pierwszego miasteczka lotniskowego w Polsce, 
które w ciągu 10 lat powstanie na powierzchni 22,5 ha w pobliżu 
Terminalu A Lotniska Chopina. Projekt parku biznesowego jest 
odzwierciedleniem światowego trendu, który polega na budowaniu 
wokół portów lotniczych biznesowych miasteczek lotniskowych, 
wzbogaconych o funkcje handlowo-usługowe. 

Dotąd przeprowadzono konkurs urbanistyczny, przeanalizowano 
aspekty biznesowe oraz pozarynkowe. Trwają prace nad 
modelem biznesowym, strategią PR oraz szczegółowym 
harmonogramem realizacji projektu. W ramach projektu 
zostanie udostępnione ponad 170 tys. m2 powierzchni 
użytkowej. Powstanie 16 biurowców klasy A, w których znajdą się 
nowoczesne biura, sale konferencyjne i powierzchnia handlowa. 
Wartość projektu jest szacowana wstępnie na ok. 1 mld złotych. 
Chopin Airport City stanie się wizytówką Warszawy i podniesie 
atrakcyjność lotniska, jak i miasta. Miasteczko będzie doskonale 
skomunikowane z centrum Warszawy i całą Polską, dzięki 
połączeniu kolejowemu. Dobiega również końca budowa 
systemu dróg ekspresowych wokół lotniska, które pozwolą 
szybko i wygodnie dotrzeć do Chopin Airport City od południa 
i z zachodu.

Warta podkreślenia jest także rekreacyjna funkcja miasteczka 
z klubami fitness, galeriami oraz przestronnym parkiem 
i usytuowanym centralnie publicznym placem, na którym znajdą się 
restauracje. Park będzie służył zarówno pracownikom kompleksu, 
pasażerom lotniska, turystom, jak i mieszkańcom Warszawy.

3.3. CHOPIN AIRPORT CITy 

In 2011 PPL started works on the Chopin Airport City project, 
the first airport city in Poland which is planned to be developed 
on a 22.5 ha area in the vicinity of Chopin Airport’s Terminal A in 
the next 10 years. The project of the business park is a reflection 
of the global trend of building multi-purpose airport cities 
around airports.

So far, PPL has adjudicated the design contest and analysed 
the business and non-market aspects. Work is underway to 
develop a business model, PR strategy and a detailed time 
schedule for the project. The project envisages the creation 
of over 170,000 sq m of usable floor space and construction 
of 16 A class office buildings with modern offices, conference 
rooms and commercial space. The value of the project, which 
is expected to become Warsaw’s flagship business venue, 
improving both the city and the airport’s attractiveness, is 
estimated at approx. 1 billion zlotys. The airport city will have 
excellent transport links with the centre of Warsaw and the 
entire country thanks to a train connection. Work is also coming 
to a close on the system of express roads around the airport, 
which will provide fast and convenient access to Chopin Airport 
City from the south and west.

The venue will also serve recreational purposes, with fitness 
clubs, galleries, a spacious car park and a centrally located 
public square with restaurants. There will be a park open to 
people working in the complex, tourists and residents of Warsaw 
alike.

Przygotowania do Mistrzostw Europy UEFA Euro 2012™ 
Do koordynacji spodziewanego zwiększonego ruchu podczas 
mistrzostw został powołany zespół National Airport Forum, 
w skład którego weszli przedstawiciele czterech portów 
lotniczych, w tym Lotniska Chopina, Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej oraz spółki PL.2012. Zespół ten w porozumieniu 
z Urzędem Lotnictwa Cywilnego wypracował w 2011 roku 
odpowiednie scenariusze postępowania i procedury. UEFA jako 
organizator mistrzostw wymagał od portu lotniczego zdolności 
odprawy 50 proc. przepustowości stadionu w ciągu 10 godzin 
przez rozpoczęciem meczu i 10 godzin po jego zakończeniu. 
Dla Warszawy oznaczało to około 30 tysięcy osób. Na rok 
przed rozpoczęciem piłkarskich ME UEFA Euro 2012™ Lotnisko 
Chopina spełniało kryteria obsługi pasażerów. Od początku 
czerwca 2011 roku hala przylotów i odlotów lotniska była 
udekorowana banerami z logo mistrzostw i napisem Warsaw 
welcomes you ( Warszawa wita). Z podobnymi naklejkami po 
lotnisku jeździło 300 wózków bagażowych. Warto dodać, że 
lotnisko każdorazowo bierze pod uwagę w swojej działalności 
wszelkie ważne wydarzenia, jak np. Prezydencja Polski 
w UE, które mogą wygenerować zwiększony ruch i wymagać 
dodatkowych przygotowań.

Preparations for UEFA European Championship 2012™ 
A special National Airport Forum team was appointed to handle 
the increased traffic during the tournament. The team comprised 
representatives of four host airports, including Chopin Airport, 
Polish Air Navigation Services Agency and the PL.2012 company. 
In 2011, the team developed the relevant procedures and 
scenarios in collaboration with the Polish Civil Aviation Office. 
The championship organizer UEFA required airports to be able 
to handle 50 percent of the stadium’s capacity within 10 hours 
before and 10 hours after each game. In the case of Warsaw, 
this meant about 30,000 people. Chopin Airport satisfied the 
passenger handling criteria already a year prior to the kick-off 
of UEFA Euro 2012™. From the beginning of June 2012, the 
airport’s arrivals and departures hall was decorated with the 
tournament banners, logo and the words “Warsaw welcomes 
you”. Matching stickers were also placed on 300 baggage 
charts. In its operations, the airport always takes into account all 
important events, such as the Polish EU Presidency, which can 
generate increased traffic, requiring additional preparations. 
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4.1. PASSENGER PROFILE

Chopin Airport handles nearly half of Poland’s total traffic.  
In 2011, the airport’s second best year to date, it served 
9,337,734 passengers. International flights accounted for 
88.5 percent of all traffic. Compared to 2010, international 
and domestic traffic grew by 6.1 percent and 16.4 percent 
respectively. 

LOT Polish Airlines was the most popular air carrier, with 
4,159,542 passengers carried (44.5 percent of total traffic). 
Wizz Air was the top low-cost airline, with a total of 1,026,044 
travellers, whereas the largest number of charter flights was 
operated by Enter Air (399,530 passengers) and Travel Service 
(341,379).

The majority of passengers using Chopin Airport travelled to 
European destinations, with Africa being the second most 
popular choice. Top destinations included big European cities, 
such as London, Paris and Frankfurt and, for charter traffic, 
Antalya, Hurghada, Heraklion, Sharm el-Sheikh and Tenerife. 

4.1. CHARAKTERySTyKA PASAŻERÓW

Lotnisko Chopina obsługuje prawie połowę całego ruchu 
pasażerskiego w Polsce. W 2011 roku całkowita liczba pasażerów 
wyniosła 9 337 734. Był to drugi najlepszy wynik w historii lotniska. 
88,5 proc. całkowitego ruchu stanowił ruch międzynarodowy. 
W porównaniu z rokiem 2010 zanotowano 6,1 proc. wzrost w ruchu 
międzynarodowym i 16,4 proc. w ruchu krajowym. 

Najwięcej podróżnych skorzystało z Polskich Linii Lotniczych 
LOT (44,5 proc.). Przewoźnik ten łącznie przewiózł 4 159 542 
pasażerów. Spośród przewoźników niskokosztowych najwięcej 
pasażerów obsłużył Wizz Air, w sumie 1 026 044. W przewozach 
czarterowych pasażerowie najczęściej korzystali z usług Enter Air 
(399 530) oraz Travel Service (341 379).

Pasażerowie korzystający z Lotniska Chopina podróżowali 
w większości po Europie. Drugim regionem pod względem  
liczby pasażerów była Afryka. Najczęstszym kierunkiem 
wybieranym przez pasażerów były duże miasta europejskie.  
Trzy najpopularniejsze destynacje to Londyn, Paryż i Frankfurt. 
Z kolei najbardziej popularnymi kierunkami podróży 
czarterowych były: Antalya, Hurghada, Heraklion,  
Sharm El Sheikh i Teneryfa.

4. Pasażerowie na Lotnisku Chopina

4. Chopin Airport passengers

VIP na Lotnisku Chopina 
W maju 2011 na Lotnisku wylądował Air Force One, a Warszawę odwiedził Barack Obama. W związku ze Szczytem 
Przywódców Państw Europy, jak i Polską Prezydencją w UE w 2011 roku Lotnisko Chopina gościło m.in. Angelę 
Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego. Oprócz głów państw w 2011 roku na Lotnisku Chopina pojawiły się również sławne 
osobistości, jak znana aktorka Milla Jovovich, nowy trener polskich siatkarzy Andrea Anastasi czy zawodnicy 
Spartaka Moskwa. We wrześniu w związku z przygotowaniami do Euro 2012 lotnisko odwiedził Michel Platini. 
Dla wielu znanych osobistości Lotnisko Chopina to pierwszy kontakt z Polską.

VIP at Chopin Airport 
In May 2011 Air Force One, with Barack Obama on board, landed at Chopin Airport when the US President visited 
Warsaw. During the Polish EU Presidency and European Presidents’ Summit in Warsaw, Chopin Airport also 
played host to a number of prominent European leaders, including Angela Merkel and Nicolas Sarkozy. Other 
VIPs included famous actress Milla Jovovich, the new coach of Poland’s national volleyball team Andrea Anastasi 
and the Spartak Moscow football team. In September, the airport was also visited by Michel Platini, who assessed 
the country’s preparations for Euro 2012. For many celebrities, Chopin Airport is where they get their first taste 
of Poland.
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Pasażerowie Lotniska Chopina to ludzie młodzi, blisko 2/3 jest 
w wieku 25-44 lata. Zdecydowanie przeważają mężczyźni 
(60 proc.). Najczęściej deklarowanym celem podróży jest 
podróż służbowa. Zdecydowana większość podróżnych to osoby 
z wyższym wykształceniem (73 proc.). Jako cel podróży oprócz 
wyjazdów służbowych, pasażerowie odlatujący z Lotniska 
Chopina deklarują wizyty u rodziny i znajomych, wyjazdy 
zarobkowe oraz wyjazdy turystyczne (badanie marketingowe 
w 2011 r. na próbie 19 446 pasażerów odlatujących). 

Chopin Airport passengers are predominantly young, almost  
two-thirds are aged 25-44. More of the travellers (60 percent) 
are men and 73 percent have a university/college degree. 
Business is the most common purpose of travel, the others 
being visiting friends and relatives, travelling to work and going 
on holiday (based on a 2011 survey of a sample of 19,446 
departing passengers).

TABELA 5. RUCH PASAŻERSKI W REGIONIE EUROPy ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W 2011 ROKU 
TABLE 5. PASSENGER TRAFFIC IN EAST-CENTRAL EUROPE IN 2011

Lotnisko

Airport

Całkowity ruch pasażerski

Total passenger traffic

Wzrost ruchu w stosunku do roku 2010 w %

Traffic growth on 2010 in %

Lotnisko Chopina w Warszawie
Warsaw Chopin Airport

9 337 734 7,2

Lotnisko Liszta w Budapeszcie
Budapest Liszt Airport

8 920 653 8,9

Lotnisko Ruzyne w Pradze
Prague Ruzyne Airport

11 788 629 2,0

Lotnisko Schwechat w Wiedniu
vienna Schwechat Airport

21 106 292 7,2
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A transit passenger – a passenger who arrives at and departs 
from the airport on the same aircraft.

A transfer passenger – a passenger who arrives at the airport 
on one flight and continues his or her journey on another flight 
within less than 24 hours.

TABELA 6. LICZBA PASAŻERÓW W 2011 ROKU WEDłUG RODZAJU POłąCZEń 
TABLE 6. NUMBER OF PASSENGERS By TyPE OF FLIGHT IN 2011

Rodzaj połączenia

Traffic type

Odloty

Departures

Przyloty

Arrivals

Razem

Total

Zmiana (%)

Change (%)

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011/2010 

Ruch międzynarodowy
International traffic

4 138 682 3 904 351 4 127 187 3 887 346 8 265 869 7 791 697 6,1

Ruch krajowy
Domestic traffic

532 876 458 304 538 989 462 383 1 071 865 920 687 16,4

Ruch czarterowy
Charter traffic

728 562 683 243 726 787 674 428 1 455 349 1 357 671 7,2

Ruch rozkładowy 
w tym niskokosztowy
Charter traffic 
including low-cost

3 942 996 3 679 412 3 939 389 3 675 301 7 882 385 7 354 713 7,2

Razem ruch 
pasażerski*
Total passenger 
traffic*

4 671 558 4 362 655 4 666 176 4 349 729 9 337 734 8 712 384 7,2

* Ruch bez General Aviation (GA) 
* Excluding General Aviation (GA)

TABELA 7. LICZBA PASAŻERÓW W 2011 ROKU 
TABLE 7. NUMBER OF PASSENGERS IN 2011 

Lotnisko Chopina

Chopin Airport

Liczba pasażerów

Number of passengers

Pasażerowie rozpoczynający i kończący podróż na Lotnisku Chopina  
i pasażerowie transferowi
Passengers originating and terminating their journey at Chopin Airport  
and transfer passengers

9 324 635*

Tranzyt
Transit

13 099

Pasażer tranzytowy – pasażer przylatujący na lotnisko danym 
rejsem i opuszczający to lotnisko tym samym rejsem. 

Pasażer transferowy – pasażer przylatujący na lotnisko danym 
rejsem i opuszczający to lotnisko innym rejsem bez przerywania 
swojej podróży, czyli w czasie krótszym niż 24 godziny.
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TABELA 8. PROCENTOWy UDZIAł RUCHU PASAŻERSKIEGO W PODZIALE NA REGIONy W 2011 ROKU 
TABLE 8. PERCENTAGE TRAFFIC SHARE By REGION IN 2011

Region

Region

Udział w %

Share in %

Europa
Europe

94,3

Afryka
Africa

2,2

Ameryka Północna
North America

1,8

Bliski Wschód
Middle East

1,4

Daleki Wschód
Far East

0,3

Ameryka Południowa
South America

0,1

4.2. PASSENGER SERvICES

The airport’s priority is to provide passengers with a safe and 
punctual service. To that end, Chopin Airport implements 
modernization and development projects aimed at improving 
the comfort of passengers. The range of passenger services is 
continually being developed to meet passenger expectations 
expressed in surveys. 

Based on the results of the surveys of passenger needs, 
the following steps were taken in 2011:
1. Work was underway to provide free wireless Internet  

in the terminal.
2. Web kiosks were introduced in Terminal A. 
3. Designated smoking facilities were opened, equipped with 

multi-level filtration systems and fire retardant ashtrays. 
Cigarette butts and tar accumulating in the filters are 
regularly removed and processed in special environmentally 
friendly incineration plants.

4. A Salad Story stand and Sushi bar were opened with a view 
to expanding the airport’s offer to include healthy food.

5. A Coffeeheaven was opened.

In addition, in 2011 the airport opened the third play area, 
the so-called “Fryderyka’s Playground”, coming from the name 
of a female elephant from the Warsaw ZOO adopted by Chopin 
Airport. The airport also offers pushchairs, marked with the 
symbol of Fryderyka the Elephant.

In March, LOT web check-in kiosks were launched, allowing 
passengers to check in for their flight and print the ticket 
themselves from home, office, hotel, internet café or any place 
with Internet access. 

4.2. OFERTA DLA PASAŻERÓW

Priorytetem dla lotniska jest bezpieczna i punktualna obsługa 
pasażerów. Dlatego Lotnisko Chopina podejmuje wiele prac 
modernizacyjnych i inwestycji w celu zwiększenia wygody pasażerów 
korzystających z usług lotniska. Również oferta dla pasażerów jest 
ciągle rozwijana, a zmiany wprowadzane są w oparciu o potrzeby 
pasażerów wyrażone w prowadzonych przez PPL badaniach. 

W oparciu o wnioski wynikające z badań potrzeb pasażerów 
w 2011 podjęto m.in. następujące działania:
1. Prowadzono prace nad uruchomieniem bezpłatnego 

Internetu bezprzewodowego w terminalu.
2. Wprowadzono kioski internetowe w Terminalu A, które 

pozwalają na skorzystanie z Internetu. 
3. Wprowadzono kabiny dla osób palących, które wyposażone 

są w system wielostopniowej filtracji powietrza oraz 
hermetyczne popielnice. Niedopałki i smoła gromadząca 
się w zainstalowanych filtrach są na bieżąco utylizowane 
w specjalnych ekologicznych spalarniach. 

4. Uruchomiono wyspę Salad Story i otworzono Sushi bar – 
jako realizację postulatu dotyczącego zdrowej żywności 
i poszerzenia oferty gastronomicznej.

5. Otwarto wyspę Coffeeheaven.

Ponadto w 2011 roku pojawił się na lotnisku trzeci plac zabaw 
dla dzieci tzw. „Placyk Fryderyki” od imienia słonicy, którą 
w warszawskim ZOO opiekuje się Lotnisko Chopina. Na lotnisku 
znajdują się też wózki ułatwiające poruszanie się z dzieckiem – 
są one oznaczone obrazkiem słonicy Fryderyki. 

W marcu zainstalowano urządzenia LOT Web Check-in, które 
oferują możliwość samodzielnej odprawy w domu, biurze, hotelu 
czy kawiarence internetowej lub wszędzie tam, gdzie pasażer ma 
dostęp do Internetu i możliwość druku.
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2011 rok był pierwszym rokiem funkcjonowania nowego 
salonu LOT Business Lounge „Polonez” przeznaczonego dla 
pasażerów Polskich Linii Lotniczych LOT oraz linii zrzeszonych 
w Star Alliance. Zmodernizowano również salon executive 
„Ballada”. 2011 rok pokazał, że wzrasta popularność tego 
typu salonów wśród podróżnych. W sumie z usług salonów 
executive skorzystało 308 tysięcy osób, czyli aż o 38 proc. więcej 
w porównaniu z rokiem 2010. Pod koniec roku rozpoczęto 
modernizację salonów vIP. Pojawiła się również w nich nowa 
usługa stworzona we współpracy z BMW Polska Sp. z o.o. 
Goście salonu pokonują trasę między salonem a samolotem 
w komfortowej limuzynie tej marki. Lotnisko stara się poszerzać 
ofertę handlową. W 2011 roku otwarto sześć nowych sklepów 
oraz cztery lokale gastronomiczne. W 2011 powierzchnia strefy 
komercyjnej wynosiła 7 880 m², z czego powierzchnia sklepów 
zajmowała 4 805 m², punktów gastronomicznych 2 457 m², 
a lokali usługowych 618 m². 

2011 was the first year the new LOT Business Lounge Polonez 
was opened to passengers flying with LOT Polish Airlines and 
other Star Alliance members. Also, the “Ballada” executive 
lounge was modernized. Figures for 2011 showed that 
executive lounges were becoming more and more popular 
with travellers, with the total number of visitors being 
308,000, an increase of 38 percent on 2010. At the end of 
the year, work began on modernization of vIP lounges. A new 
service was also introduced in association with BMW Polska 
Sp. z o.o. – transfer from the lounge to the plane in a luxury 
BMW car. The airport is keen to extend its range of services 
on offer. In 2011, six new shops and four catering points were 
opened. At the end of 2011, the retail area was 7,880 sq. m.,  
with shops, catering outlets and service points covering 
4,805 sq. m., 2,457 sq. m. and 618 sq. m. respectively.

TABELA 9. PUNKTy HANDLOWO-USłUGOWE W 2011 ROKU 
TABLE 9. COMMERCIAL AND SERvICE POINTS IN 2011

Punkty handlowo-usługowe 

Commercial and service points

Liczba punktów 

Number of points

sklepy 
shops

40

restauracje, kawiarnie, bary 
restaurants, cafes, bars

19

biura podróży 
travel agencies

14

kantory 
currency exchange

3

bankomaty 
ATMs

12

punkty wynajmu samochodów 
car rental points

9

salony executive 
Executive lounges

4

kwiaciarnie 
flower shops

1

saloniki vIP 
vIP lounges

2

banki 
banks

2

maszyny do foliowania bagażu 
bag wrap service

2

informacja turystyczna 
tourist information

1

kioski internetowe 
web kiosk

9

poczta 
post office

1

automaty do ładowania baterii telefonów komórkowych 
mobile phone charging stations

5
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Chopin Airport conducts regular passenger satisfaction surveys. 
In 2011, these focused on the annual passenger profile, car 
parking services, baggage handling, catering services and airport 
information services. 

The surveys, which involved face-to-face interviews, were carried 
out by independent research companies: IPSOS, TNS Polska S.A., 
PBS and 4P Research.
84 per cent of the respondents have a positive opinion of 
Chopin Airport (very good and quite good). The average rating 
was 4.1 out of 5.
69 per cent of the respondents were satisfied with commercial 
services offered by the airport. Only 2 percent rated them negatively.
58 per cent of the respondents were happy with the airport’s 
bars, cafes and restaurants.
90 per cent of passengers were satisfied with the quality 
of baggage handling in the baggage reclaim hall. 
88 per cent of the respondents rated P1 car park as good or very 
good.
73 per cent found P2 car park good or very good. 
67 per cent found P4 car park good or very good.
4.5 out of 5 was the average rating for airport information 
services.

Passengers can send letters, complaints and requests to the 
airport’s operator. In 2011, there were 166 complaints, which 
is not a large number considering the 9 million travellers 
passing through the airport. However, just like opinion surveys, 
complaints represent a valuable source of information about the 
needs and expectations of passengers. Complaints are sent to 
the PR Bureau, where each of them is looked into, with support 
from the departments concerned.

Lotnisko Chopina analizuje poziom satysfakcji pasażerów 
w drodze badań. W 2011 roku przeprowadzono roczne 
badanie profilu pasażera oraz badania usług parkingowych, 
jakości obsługi bagażowej, oferty gastronomicznej, jak i usług 
świadczonych przez stoiska informacji lotniskowej. 

Badania prowadzone były przez niezależne firmy badawcze, 
takie jak IPSOS, TNS Polska S.A., PBS i 4P Research Mix, przy 
zastosowaniu wywiadów ankieterskich typu face to face.
84 proc. badanych pozytywnie (oceny bardzo dobrze i raczej 
dobrze) ocenia Lotnisko Chopina. Średnia ocen to 4,1 
w pięciostopniowej skali. 
69 proc. badanych pasażerów oceniło pozytywnie ofertę 
handlową lotniska. Tylko 2 proc. oceniło ją negatywnie. 
58 proc. badanych pasażerów ocenia pozytywnie ofertę 
gastronomiczną.
90 proc. pasażerów jest zadowolonych z obsługi bagażowej 
w hali odbioru bagażu.
88 proc. badanych uważa poziom usług na parkingu P1 
za bardzo dobry lub dobry. 
73 proc. postrzega bardzo dobrze lub dobrze parking P2. 
67proc. postrzega bardzo dobrze lub dobrze parking P4.
4,5 taką ocenę w pięciostopniowej skali pasażerowie wystawili 
usługom świadczonym przez stanowiska informacji lotniskowej.

Pasażerowie mogą składać listy, skargi i wnioski do władz 
lotniska. W 2011 roku spłynęło 166 skarg, co w skali liczby 
obsłużonych pasażerów (9 mln) nie jest znaczącą liczbą. Jednak 
skargi i zażalenia, podobnie jak badania, stanowią cenne źródło 
informacji o preferencjach i potrzebach pasażerów. Skargi 
spływają do Biura PR, a każda z nich zostaje rozpatrzona przy 
współpracy poszczególnych działów firmy. 

TABELA 10. LICZBA SKARG WNOSZONyCH PRZEZ PASAŻERÓW W LATACH 2008–2011 
TABLE 10. NUMBER OF COMPLAINTS FROM PASSENGERS IN 2008–2011

Rok 

Year

Skargi ogółem

Total complaints

Skargi dotyczące przedsiębiorstwa

PPL-related complaints

Skargi przesłane do PPL ale niedotyczące  
jego działalności 

Complaints sent to PPL, but not related  
to the activities of the company

2008 179 125 54

2009 158 116 42

2010 158 87 71

2011 166 145 21
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4.3. PASAŻEROWIE Z NIEPEłNOSPRAWNOŚCIą

Infrastruktura lotniska jest przygotowana do obsługi pasażerów 
ze specjalnymi potrzebami. Dla osób z niepełnosprawnością 
przygotowano specjalne miejsca parkingowe na płatnym 
parkingu wielopoziomowym oznaczonym jako P1. Miejsca te 
oznakowane są niebieskim światłem sygnalizującym i znajdują 
się w sąsiedztwie wind. Przed wejściami do terminali znajdują 
się pylony. Za pomocą domofonu znajdującego się na pylonie 
pasażer, który wymaga pomocy, może poinformować o swoim 
przybyciu. Po przyjęciu zgłoszenia najpóźniej w ciągu 20 minut 
pojawia się dedykowany personel, który służy pomocą. 
Asysta jest bezpłatna i obejmuje całą procedurę odprawy aż 
do momentu zajęcia miejsca w samolocie. 

4.3. PASSENGERS WITH DISABILITIES

The airport’s infrastructure is well suited to the needs of 
passengers who require special assistance. The pay multi-storey 
car park P1 offers designated disabled parking spaces marked 
with blue lights, close to the elevators. In front of the terminal, 
there are intercom-equipped information pillars which disabled 
passengers can use to announce their arrival at the airport and 
request assistance. Dedicated airport staff will arrive within 
20 minutes of receiving the request. The assistance is provided 
free of charge and includes the whole check-in procedure until 
the moment the passenger has taken his or her seat  
on the plane.

Kontrola bezpieczeństwa pasażerów 
Zgodnie z porozumieniem zawartym między PPL i Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w 2011 roku  
od początku września 2012 roku całość obowiązków związanych z kontrolą bezpieczeństwa na lotnisku przejmie 
zarządzający lotniskiem, a Straż Graniczna będzie sprawować nadzór nad prowadzonymi działaniami. Wszyscy 
operatorzy kontroli bezpieczeństwa dla pełnienia swojej funkcji muszą odbyć szkolenie i zdać egzamin Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, by uzyskać Certyfikat Operatora Kontroli Bezpieczeństwa. W ramach szkolenia obligatoryjnie 
poruszane są kwestie poszanowania praw człowieka, w szczególności dotyczą one procedur kontroli osób. 
W 2011 roku szkolenie przeszło 16 operatorów z Lotniska Chopina i 3 z lotniska w Zielonej Górze.

Passenger security screening 
Under the agreement signed between PPL and ‘Nadwiślański’ Border Guard Division in 2011, as of the beginning 
of September 2012, all responsibilities related to security screening at the airport will be taken over by the airport 
operator, with the Border Guard overseeing the entire process. In order to obtain a Security Control Operator 
Certificate, all security screening staff will have to complete a training course and undergo a Civil Aviation Process 
examination. Obligatory training issues include respecting human rights, in particular with respect to security control 
procedures. In 2011, the course was completed by 16 security screening operators from Chopin Airport and 3 from 
Zielona Góra Airport.
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In Terminal A, facilities for passengers with disabilities are 
marked with a special symbol. Selected check-in, information 
and transfer desks are equipped with an induction loop 
system. The public telephones, some of which are suitable for 
wheelchair users, also have induction facilities. 

All levels in the new area of the terminal can be accessed by 
elevators. Toilets for visitors with reduced mobility are available 
throughout the terminal.

Krystyna Mrugalska, Polish Disability Forum, Vice-President 
Everyone has the right to be different and disability is just 
another way of being different. It is the environment we live in 
that should adapt to people with different needs, not the other 
way round. Therefore, I am happy to see that the management 
and employees of Chopin Airport think the same way and, 
during the recent extension work, did their best to make the 
airport disabled friendly. Thanks to the close cooperation 
between the Polish Disability Forum and Chopin Airport 
we were able to identify infrastructural solutions suitable 
for people with different types of disabilities, such as the 
information pillars at the entrance to the terminal, lower  
check-in desks for wheelchair users and induction loops 
for people with hearing impairment. I hope that our good 
cooperation will continue in the future and we will work 
together to introduce more facilities for the disabled  
at Chopin Airport.

Michał Hofman, Head of Passenger Handling Service 
The everyday activities of the Passenger Handling Service focus 
on passenger check-in, the time they spend in the terminal and 
other services, such as car parks, executive lounges or airport 
information.

Our job means constant contact with passengers and people 
who see them off or meet them at the airport. We have to be 
open-minded, ready for different kinds of behaviour, the needs 
and expectations of both self-reliant passengers and those who 
require assistance or support. Therefore, the way passengers 
view our work, as well as the work of other airport services and 
entities operating at the terminal, is an important factor in 

Na Terminalu A specjalnym symbolem oznakowano ułatwienia 
dla osób z niepełnosprawnością. Wybrane stanowiska odpraw, 
punkty informacyjne i stanowiska transferowe wyposażone są 
w pętle indukcyjne. Również publiczne aparaty telefoniczne 
wyposażone są w pętle indukcyjne, część z nich dostosowana 
jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Dostęp do wszystkich poziomów w nowej części terminalu 
zapewniają windy. Na terenie terminalu znajdują się toalety 
dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej.

Krystyna Mrugalska, Wiceprzewodnicząca Zarządu 
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych 
Inność jest przywilejem każdego człowieka, 
a niepełnosprawność jest tylko jednym z wielu rodzajów 
inności. To środowisko, w którym żyjemy, powinno 
przystosować się do osób o różnych potrzebach, a nie 
na odwrót. Dlatego cieszy mnie, że kierownictwo i pracownicy 
warszawskiego Lotniska Chopina podzielają moje zdanie 
i podczas niedawnej rozbudowy portu lotniczego dołożyli 
wszelkich starań, aby z lotniska mogli wygodnie korzystać 
niepełnosprawni podróżujący. Dzięki bliskiej współpracy 
Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Lotniska Chopina 
udało nam się zidentyfikować rozwiązania infrastrukturalne 
przyjazne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, 
takie jak pylony informacyjne przed wejściem do terminalu, 
obniżone kontuary check-in dla osób na wózkach czy pętle 
indukcyjne dla osób niedosłyszących. Mam nadzieję, że 
tak dobrze rozpoczęta współpraca będzie kontynuowana 
w przyszłości i wspólnie będziemy działać na rzecz kolejnych 
udogodnień dla osób niepełnosprawnych na Lotnisku Chopina. 

Michał Hofman, Szef Służby Obsługi Pasażerów 
Codzienne działania Służby Obsługi Pasażerów koncentrują 
się wokół kwestii związanych z procesami odprawy pasażerów, 
ich pobytu w terminalu oraz usług dodatkowych, takich jak 
zapewnienie parkingów lub saloników executive lounge, 
czy informacji lotniskowej.

Nasza praca polega na ciągłym kontakcie i relacjach 
międzyludzkich zarówno z pasażerami, jak i osobami ich 
odprowadzającymi lub odbierającymi po podróży. Musimy być 

Kapelania 
Na Lotnisku Chopina działają dwie kaplice. Kaplica ekumeniczna znajduje się 
w ogólnodostępnej hali odlotów i jest otwarta codziennie od 5:00 do 23:00. Druga kaplica 
znajduje się w strefie tranzytowej. Kapelanem Portu Lotniczego jest ks. Zbigniew Stefaniak. 
Kaplica istnieje od 1993 roku.

Chapels 
There are two chapels at Chopin Airport. The ecumenical chapel, open from 5 am to 11 pm, 
can be found in the public area of the departures hall. A second one is located in the transit 
area. The airport chaplain is Father Zbigniew Stefaniak. The chapel was opened in 1993.
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shaping our attitude, as well as in developing new procedures 
and implementing advanced passenger handling practices.

We think that regular opinion and satisfaction surveys, 
reflecting people’s impression of the airport, are indispensable 
in getting to know the airport customer.

4.4. COMMUNICATION WITH PASSENGERS

In addition to passenger surveys, Chopin Airport is exploring 
a number of communications tools. At the terminal, there are 
information desks, information displays and printed material. 
Being able to communicate quickly is particularly important in 
difficult and unexpected situations. This is when the website 
becomes the main communication channel.

Unfortunately, in 2011, there were situations, such as the 
closure of the airport at the beginning of November and the 
cancellation of a number of flights, when the website crashed 
due to heavy traffic. This is why the airport invests in additional 
communication tools, e.g. social media.

Now passengers and all interested can follow what is going on 
at the airport and promptly get the latest news via Facebook, 
Twitter and Blip. In 2011 Chopin Airport became the first airport 
in the world to launch a profile on Google+.

Social media have proved to be a practical crisis communication 
tool.

otwarci na różne relacje, przygotowani na różne zachowania, 
potrzeby i oczekiwania zarówno osób samowystarczalnych 
w środowisku terminalu lotniczego, jak i oczekujących pomocy 
czy wsparcia podczas procesu obsługi na lotnisku. Dlatego też 
percepcja zarówno naszych działań, jak i działań innych służb 
czy podmiotów działających na terenie terminalu jest dla nas 
istotnym czynnikiem w kształtowaniu naszych postaw, ale 
również w tworzeniu procedur czy wdrażaniu zaawansowanych 
technologii obsługi. 

Ciągłe badania satysfakcji, percepcji czy jakkolwiek nazwiemy 
odczucia ludzi związane z pobytem na lotnisku, są z naszego 
punktu widzenia niezbędnym elementem poznania klienta 
lotniska.

4.4. KOMUNIKACJA Z PASAŻERAMI

Lotnisko Chopina oprócz badań rozwija wiele narzędzi  
do komunikacji z pasażerami. Na samym lotnisku znajdują 
się punkty informacji lotniskowej, ekrany informacyjne, jak 
i materiały drukowane. Szybka komunikacja jest szczególnie 
ważna w trudnych i niespodziewanych sytuacjach. Wówczas 
często podstawowym kanałem komunikacji staje się strona 
internetowa. W ciągu 2011 roku zdarzały się sytuacje, takie jak 
np. zamknięcie lotniska na początku listopada i odwołanie wielu 
lotów, gdy ze względu na duży ruch strona internetowa Lotniska 
Chopina nie wyświetlała się poprawnie. Dlatego też lotnisko 
inwestuje w dodatkowe kanały komunikacji, takie jak media 
społecznościowe. 

Dzisiaj pasażerowie, jak i inni interesariusze mogą szybko poznać 
panującą na lotnisku sytuację przez Facebook, kanały Twitter 
oraz Blip. W 2011 roku Lotnisko Chopina było pierwszym portem 
lotniczym na świecie, który uruchomił profil na serwisie Google+. 

Media społecznościowe okazują się praktycznym kanałem 
komunikacji w sytuacji kryzysowej.
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FREQUENTLy ASKED QUESTIONS

Where can I get information about cancelled and delayed 
flights?
The best source of information about cancellations and delays is 
your airline or the flight’s organizer (e.g. a travel agency). Many 
airlines have offices in Terminal A. The latest flight information is 
also provided on information displays throughout the terminal, 
as well as at information desks. The same updates are also 
available at the airport’s website and on our Facebook profile 
in the “Rozkład” (Flight schedule) section. you can also call the 
airport’s information line on +48 22 650 42 20. 

Why doesn’t the airport always provide information about 
cancelled and delayed flights?
We can inform passengers of delays and cancellations only 
based on information from the airline. If the airline fails to notify 
airport services about a change in the flight status, the relevant 
information will not be displayed on flight information boards. 
In case of any doubts, we advise passengers to contact the most 
reliable source of information, i.e. their airline.

Why do passengers have to wait for snow to be cleared 
from a section of a parking stand? The airport is informed in 
advance of the planned arrival.
If there is a steady snowfall, it is impossible and impractical to 
remove snow from the stands a long time in advance, because 
they will soon be covered with snow again. Snow is cleared from 
the stands on an as-needed basis. In order to ensure that the 
stand is prepared as well as possible to accommodate the plane 
and service vehicles, the snow is cleared just before the plane 
starts to taxi into the stand. 

Why aren’t all planes parked next to passenger bridges?
Chopin Airport is increasing the number of passenger bridges 
available, however, the decision whether to use the bridge, 
allowing for easy access to the terminal, is up to the airline.  
If the airline decides to do so, airport services connect the 
passenger bridge to the plane.

CZĘSTE PyTANIA 

Gdzie można uzyskać informacje na temat opóźnionych lub 
odwołanych lotów na Lotnisku Chopina?
Najlepszym źródłem informacji na temat opóźnionych 
lub odwołanych lotów jest zawsze przewoźnik (czyli linia 
lotnicza) lub organizator lotu (np. biuro podróży). Liczne 
przedstawicielstwa przewoźników oraz biur podróży znajdują się 
w Terminalu A. Na lotnisku bieżące informacje o lotach dostępne 
są na tablicach informacyjnych umieszczonych we wszystkich 
częściach terminalu oraz w punktach informacyjnych. Te same 
informacje podawane są również na stronie internetowej 
lotniska oraz w zakładce „Rozkład” na naszym profilu  
na Facebooku. Dostępna jest również infolinia lotniska:  
+48 22 650 42 20.

Dlaczego lotnisko nie zawsze informuje o odwołanych lub 
opóźnionych lotach?
Lotnisko może podać informację o odwołaniu lub opóźnieniu lotu 
tylko na podstawie informacji otrzymanej od przewoźnika (linii 
lotniczej). Jeśli przewoźnik nie przekaże do służb lotniskowych 
informacji o zmianie statusu lotu, to taka informacja nie pojawi 
się na tablicach informacji lotniskowej FIS. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących lotów kierujemy 
pasażerów do najbardziej wiarygodnego źródła informacji, jakim 
jest dany przewoźnik.

Dlaczego pasażerowie muszą czekać, aż pług odśnieży kawałek 
postoju? Lotnisko posiada informację o planowanym przylocie.
W sytuacji ciągłego opadu śniegu nie jest możliwe i celowe 
odśnieżanie stanowisk na zapas z kilkudziesięciominutowym 
wyprzedzeniem, ponieważ zostaną one ponownie zasypane. 
Stanowiska są odśnieżane na bieżąco względem potrzeb. 
Dlatego, aby stanowisko było jak najlepiej przygotowane 
na przyjęcie samolotu oraz pojazdów obsługi, czyszczenie 
stanowiska odbywa się przed wkołowaniem samolotu.

Dlaczego samoloty nie są podstawiane pod tzw. rękaw?
Lotnisko Chopina zwiększa liczbę rękawów i może obsłużyć nimi 
największe samoloty. Jednak decyzja o wykorzystaniu rękawa, 
dzięki któremu pasażer od razu z wyjścia z samolotu dostaje 
się na terminal, należy do linii lotniczej. Jeśli linia lotnicza 
zdecyduje o podstawieniu rękawa, odpowiednie służby lotniska 
podstawiają rękaw pod samolot.
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5.1. AIR CARRIERS 

Airlines are among Chopin Airport’s key stakeholders. In 2011, 
30 carriers operated scheduled flights to more than 80 major 
destinations, whereas charter flights were operated by over 
70 airlines. Joining the group of carriers flying from Chopin 
Airport was EuroLOT, which launched services under its own 
brand (previously EuroLOT only provided services for LOT Polish 
Airlines). 

Several airlines operating to/from Warsaw Chopin Airport 
increased flight frequencies on a number of routes, including: 
LOT Polish Airlines (Bucharest, Budapest, Geneva, Kraków, 
Munich, Moscow, Poznań, Tbilisi, Tel Aviv, vilnius and yerevan), 
Wizz Air (Burgas, Paris Beauvais), Finnair (Helsinki), Belavia 
(Minsk), Czech Airlines (Prague) and Air Baltic (Riga). Additionally, 
a new destination was opened when LOT Polish Airlines 
launched flights to Donetsk. Also, EuroLOT introduced seasonal 
flights to Poprad.

5.1. CHARAKTERySTyKA PRZEWOźNIKÓW 

Linie lotnicze to jedni z kluczowych interesariuszy Lotniska 
Chopina. W 2011 roku operacje lotnicze w ruchu rozkładowym 
wykonywało 30 przewoźników, którzy obsługiwali połączenia 
z ponad 80 największymi portami lotniczymi. W ruchu 
czarterowym operowało ponad 70 przewoźników. W 2011 
roku do grona przewoźników dołączył EuroLOT, który rozpoczął 
przewozy pod własną marką (wcześniej wykonywane były one  
na zlecenie PLL LOT). 

W 2011 roku przewoźnicy zwiększyli częstotliwość wykonywania 
operacji lotniczych na kilkunastu trasach, m.in.: PLL LOT 
(Bukareszt, Budapeszt, Genewa, Kraków, Monachium, Moskwa, 
Poznań, Tbilisi, Tel Awiw, Wilno, Erywań), Wizz Air (Burgas, Paryż 
Bouvais), Finnair (Helsinki), Belavia (Mińsk), Czech Airlines 
(Praga), Air Baltic (Ryga). Pojawił się również nowy kierunek  
do Doniecka, uruchomiony przez przewoźnika PLL LOT. 
Natomiast EuroLOT uruchomił sezonowe połączenie do Popradu.

5. Partnerzy w biznesie

5. Business partners

TABELA 11. LICZBA OPERACJI LOTNICZyCH W 2011 ROKU 
TABLE 11. NUMBER OF AIRCRAFT MOvEMENTS IN 2011 

 Odloty

Departures

Przyloty

Arrivals

Razem

Total

Zmiana (%)

Change (%)

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 /2010

Ruch międzynarodowy
International traffic

48 109 47 306 48 131 47 410 96 240 94 716 1,6

Ruch krajowy
Domestic traffic

11 591 11 016 11 568 10 959 23 159 21 975 5,4

Ruch czarterowy
Charter traffic

4 838 4 535 4 848 4 537 9 686 9 072 6,8

Ruch rozkładowy, w tym 
niskokosztowy
Scheduled traffic 
including low cost

54 862 53 787 54 851 53 832 109 713 107 619 1,9

Ruch pasażerski
Passenger traffic

59 700 58 322 59 699 58 369 119 399 116 691 2,3

Pozostały ruch (GA, cargo, 
poczta)
Other traffic (GA, cargo, 
mail)

11 642 10 978 11 659 10 936 23 301 21 914 6,3

Razem ruch lotniczy
Total air traffic

71 342 69 300 71 358 69 305 142 700 138 605 3,0
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TABELA 12. LICZBA OPERACJI LOTNICZyCH W PODZIALE NA DZIENNE I NOCNE W 2011 ROKU 
TABLE 12. NUMBER OF AIRCRAFT MOvEMENTS DIvIDED By DAy AND NIGHT FLIGHTS IN 2011

Typ ruchu

Type of traffic

Dzień 6.00–21.59 

Day 6.00–21.59

Noc 22.00–05.59 

Night 22.00–05.59

Pasażerski
Passenger

109 131 10 268

Cargo
Cargo

5 057 2 883

GA (general aviation)
GA (general aviation)

8 601 547

Państwowe*
State*

4 196 203

Pozostałe
Other

1 459 355

Razem
Total

128 444 14 256

*Państwowe: odloty i przyloty głów państwa (VIP-y państwowe), wojskowe. 
*State: take-offs and landings of heads of state (state VIPs), military flights.

** Czas podany LMT (Local Mean Time). 
** Time: LMT (Local Mean Time).
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TABELA 13. LICZBA PASAŻERÓW W 2011 ROKU W PODZIALE NA PRZEWOźNIKÓW 
TABLE 13. NUMBER OF PASSENGERS IN 2011 DIvIDED By CARRIERS 

Przewoźnik
Airline

Pasażerowie
Passengers

Pll lOT
LOT POLISH AIRLINES

4 159 542

wizz AiR
wizz AiR

1 026 044

LUFTHANSA
LUFTHANSA

546 761

enTeR AiR
enTeR AiR

399 950

TRAvEL SERvICE
TRAvEL SERvICE

341 497

AIR FRANCE
AIR FRANCE

314 623

KlM
KlM

230 583

BRITISH AIRWAyS
BRITISH AIRWAyS

218 020

swiss
swiss

177 756

AEROFLOT
AEROFLOT

144 642

POzOsTAli
OTHER

1 778 316

TABELA 14. LICZBA PASAŻERSKICH OPERACJI LOTNICZyCH W PODZIALE NA PRZEWOźNIKÓW W 2011 ROKU 
TABLE 14. NUMBER OF PASSENGER AIRCRAFT MOvEMENTS DIvIDED By CARRIERS IN 2011

Przewoźnik
Airline

Operacje lotnicze
Aircraft movements

Pll lOT
LOT POLISH AIRLINES

69 281

wizz AiR
wizz AiR

6 843

LUFTHANSA
LUFTHANSA

6 815

enTeR AiR
enTeR AiR

2 768

AIR FRANCE
AIR FRANCE

2 634

swiss
swiss

2 238

KlM
KlM

2 143

AusTRiAn
AusTRiAn

2 091

BRITISH AIRWAyS
BRITISH AIRWAyS

2 035

TRAvEL SERvICE
TRAvEL SERvICE

1 997

POzOsTAli
OTHER

20 554
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TABELA 15. SZEŚCIU NAJWIĘKSZyCH PRZEWOźNIKÓW NISKOKOSZTOWyCH W 2011 ROKU WG LICZBy PASAŻERÓW 
I OPERACJI LOTNICZyCH 
TABLE 15. SIX LARGEST LOW COST CARRIERS IN 2011 IN TERMS OF PASSENGER vOLUMES AND AIRCRAFT MOvEMENTS

Przewoźnik

Airline

Pasażerowie

Passengers

Operacje lotnicze

Aircraft movements

wizz AiR
wizz AiR

1 026 044 6 843

NORWEGIAN
NORWEGIAN

113 694 944

vUELING AIRLINES
vUELING AIRLINES

25 248 226

AsTRAeus
AsTRAeus

14 433 113

EASyJET AIRLINE
EASyJET AIRLINE

1 797 16

RyAnAiR
RyAnAiR

1 917 11

TABELA 16. LICZBA PASAŻERÓW I PASAŻERSKICH OPERACJI LOTNICZyCH W PRZEWOZACH CZARTEROWyCH w POdziAle 
NA PRZEWOźNIKÓW W 2011 ROKU 
TABLE 16. NUMBER OF PASSENGERS AND PASSENGER AIRCRAFT MOvEMENTS IN CHARTER TRAFFIC DIvIDED 
By CARRIERS IN 2011

Przewoźnik

Airline

Pasażerowie

Passengers

Operacje lotnicze

Aircraft movements

enTeR AiR
enTeR AiR

399 530 2 763

TRAvEL SERvICE
TRAvEL SERvICE

341 379 1 996

Pll lOT
LOT POLISH AIRLINES

127 435 1 009

yes AiRwAys
yes AiRwAys

126 212 767

AiR iTAly POlsKA
AiR iTAly POlsKA

119 490 821

FLyLAL CHARTERS PL
FLyLAL CHARTERS PL

47 564 307

OnuR AiR
OnuR AiR

36 457 192

AIR CAIRO
AIR CAIRO

27 551 176

CORENDON AIRLINES
CORENDON AIRLINES

25 557 157

AIR MEMPHIS
AIR MEMPHIS

22 158 152

POzOsTAli
OTHER

182 016 1 345
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Leszek Chorzewski, Rzecznik PLL LOT S.A. 
Działalność Polskich Linii Lotniczych LOT jest ściśle związana 
z Lotniskiem Chopina w Warszawie, jednym z naszych 
najważniejszych partnerów biznesowych. Funkcjonowanie 
obu firm stanowi harmonijny układ, dzięki któremu obie 
strony mogą realizować swoje plany i rozwijać się. Zgodnie 
z założeniami strategii LOT-u „East meets West”, czyli „Wschód 
spotyka Zachód”, współpraca z warszawskim portem jest 
jednym z głównych elementów budowy hub’u polskiego 
przewoźnika, który z sukcesem jest stopniowo realizowany.

Leszek Chorzewski, LOT Polish Airlines Spokesman 
The activities of LOT Polish Airlines are closely tied to those of 
Warsaw Chopin Airport, one of our most important business 
partners. Thanks to our joint efforts both companies can meet 
their goals and develop. In line with LOT’s “East meets West” 
strategy, cooperation with the Warsaw airport is one of key 
elements in the project to establish the airlines hub, which is 
already underway.

TABELA 17. ILOŚć ODPRAWIONEJ POCZTy (W TONACH) W 2011 ROKU 
TABLE 17. MAIL HANDLED (IN TONNES) IN 2011

2011 2010 Zmiana %

Change %

odloty

departures

przyloty

arrivals

razem

total

odloty

departures

przyloty

arrivals

razem

total

2011–2010

Krajowy
Domestic

2 945,3 2 994,8 5 940,1 3 076,3 3 085,9 6 162,2 - 3,6

Międzynarodowy
International

5 750,1 5271,4 11 021,5 5 079,4 4 983,7 10 063,1 8,6

Razem
Total

8 695,4 8 266,2 16 961,6 8 155,7 8 069,6 16 225,3 4,3

Współpraca z PLL LOT 
Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT) to czołowy przewoźnik na Lotnisku Chopina zarówno z punktu widzenia 
liczby pasażerów, jak i pasażerskich operacji lotniczych. W kwietniu 2011 roku PPL podpisało porozumienie  
z PLL LOT, którego celem są działania nastawione na poprawę obsługi pasażerów, modernizację 
infrastruktury lotniska i zwiększanie ruchu pasażerskiego. Współpraca jest elementem strategii LOT-u, która 
zakłada stworzenie HUB-WAW na Lotnisku Chopina na linii Wschód-Zachód. W 2011 roku obie organizacje 
prowadziły promocję połączeń transferowych przez Lotnisko Chopina. Kampania prowadzona była na 
największych portalach internetowych w Polsce oraz na 13 rynkach zagranicznych w: Austrii, Belgii, Francji, 
Szwecji, Kanadzie, Włoszech, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rosji, USA i na Ukrainie. W wyniku 
tych działań nastąpił wzrost liczby dokonanych rezerwacji na połączeniach z Warszawy średnio o 8 procent. 

Cooperation with LOT Polish Airlines 
LOT Polish Airlines is the leading airline operating at Chopin Airport in terms of passenger volumes and 
passenger aircraft movements. In April 2011 PPL and LOT signed a letter of intent aimed at improving 
passenger service, modernising infrastructure and increasing passenger traffic. The cooperation is part 
of LOT’s strategy to establish HUB-WAW, an East-West hub at Chopin Airport. In 2011 both organisations 
promoted transfer flights via Chopin Airport. The campaign was run on main web portals in Poland and 
in 13 foreign markets: Austria, Belgium, France, Sweden, Canada, Italy, Denmark, the Netherlands, Great 
Britain, Spain, Russia, USA and Ukraine. It resulted, on average, in an 8 percent increase in bookings for 
flights from Warsaw. 
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TABELA 18. ILOŚć ODPRAWIONEGO FRACHTU (W TONACH) W 2011 ROKU 
TABLE 18. FREIGHT HANDLED (IN TONNES) IN 2011

2011 2010 Zmiana %

Change %

odloty

departures

przyloty

arrivals

razem

total

odloty

departures

przyloty

arrivals

razem

total

2011–2010

Krajowy
Domestic

492,5 247,5 740,0 425,5 148,1 573,6 22,5

Międzynarodowy
International

17 891,7 25 031,3 42 923 16 371,8 23 944,7 40 316,5 6,1

Razem
Total

18 384,2 25 278,8 43 663 16 797,3 24 092,8 40 890,1 6,3

 
TABELA 19. WIELKOŚć TONAŻU CARGO (W TONACH) WEDłUG TyPU LOTU W 2011 ROKU 
TABLE 19. CARGO vOLUMES (IN TONNES) ACCORDING TO TyPE OF SERvICE IN 2011

Typ lotu

Flight type

Przyloty

Arrivals

Odloty

Departures

Loty cargo 
Cargo flights

15 403,2 8 772,8

Loty (belly-cargo)
Passenger flights (belly-cargo)

9 875,6 9 611,5

Wojciech Arszewski, Public Affairs Director for Central and 
Eastern Europe, UPS  
UPS jest głównym dostawcą usług logistycznych i korzysta 
z usług warszawskiego Lotniska Chopina każdego dnia. 
Lotnisko Chopina jest najważniejszym portem lotniczym i to 
przede wszystkim stąd obsługujemy naszych klientów. Mamy 
doskonałe relacje zawodowe z władzami lotniska i wspólnie 
pracujemy na rzecz wprowadzania takich procedur, jak np. CDA 
(Continuous Descent Approach), aby skutecznie zmniejszać 
emisję CO2 i hałas. Naszym celem jest współpraca z Lotniskiem 
Chopina w ramach przyszłych projektów, które pozwolą 
zrównoważyć sukces biznesowy, odpowiedzialność społeczną 
i zarządzanie aspektami środowiskowymi.

5.2. OFERTA DLA PRZEWOźNIKÓW

Lotnisko Chopina dba o wysoki poziom bezpieczeństwa 
i punktualność operacji lotniczych. Te kwestie należą 
do najważniejszych oczekiwań przewoźników wobec lotniska. 
Poza tym lotnisko podejmuje wiele działań, by zwiększyć 
udogodnienia i poprawić ofertę dla przewoźników.

• Opłaty lotniskowe
Lotnisko Chopina utrzymało wprowadzony od 1.10.2009 roku 
system zniżek opłat lotniskowych, z których w 2011 roku 
skorzystało 36 przewoźników. Kwota zniżek wyniosła 15,7 mln 
złotych i stanowiła 2,4 proc. przychodów netto uzyskanych 
w 2011 roku. Według danych serwisu airportcharges.com, 

Wojciech Arszewski, Public Affairs Director for Central and 
Eastern Europe, UPS  
UPS, the leading logistic services provider, ships packages 
via the main Polish airport on an everyday basis. We have an 
excellent professional relationship with airport authorities and 
we are working closely together to improve operations, e.g. 
through introducing Continuous Descent Approach procedures, 
aimed at reducing noise and carbon emissions. We intend 
to cooperate with Chopin Airport also on future projects, 
recognizing the need to achieve balance between business 
success, social responsibility and environmental management. 

5.2. OFFER FOR AIRLINES

Recognizing what matters most to carriers, Chopin Airport makes 
the safety and punctuality of operations its prime concern. 
The airport has also taken a number of measures to improve its 
offer for airlines and to facilitate operations. 

• Airport charges
Chopin Airport has kept the airport charges discount system 
introduced on 1 October 2009. In 2011, discounts were given 
to 36 carriers and totalled PLN 15.7 million, i.e. 2.4 percent 
of annual net revenues. According to data provided by 
airportcharges.com website, an independent source of 
information on airport charges, Chopin Airport offers lower 
charges per departing passenger than other East and Central 
European airports such as Berlin, Budapest, Prague and vienna. 



56

Raport Odpowiedzialny Biznes 2011 Responsible Business Report

będącego niezależnym źródłem informacji o opłatach 
lotniskowych, Lotnisko Chopina oferuje niższe opłaty 
w przeliczeniu na jednego odlatującego pasażera w porównaniu 
do takich portów w Europie Środkowo-Wschodniej, jak: Berlin, 
Budapeszt, Praga czy Wiedeń.

• Usługi infrastrukturalne
W 2011 w ramach rozwoju usług infrastrukturalnych i innych 
usług lotniczych na Lotnisku Chopina pojawił się nowy agent 
obsługi naziemnej Baltic Ground Services PL Sp. z o.o. (BGS). 
BGS należy do czołowych agentów obsługi naziemnej obok 
Welcome Airport Services i LS Airport Services.

Warto również dodać, że lotnisko zmieniło zasady świadczenia 
usług w zakresie zasilania statków powietrznych w energię 
elektryczną 115/200v 400 Hz AC lub 28 v DC z wykorzystaniem 
stacjonarnych urządzeń GPU (Ground Power Unit), wchodzących 
w skład elementów scentralizowanej infrastruktury lotniska. 
Stacjonarne urządzenia GPU zostały udostępnione bezpośrednio 
na potrzeby świadczenia usług na rzecz przewoźników 
i operatorów lotniczych trzem agentom obsługi naziemnej: 
Welcome Airport Services, LS Airport Services i BGS. 

We wrześniu 2011 roku lotnisko ogłosiło przetarg na wybór 
niezależnego operatora, który zbuduje, sfinansuje i będzie 
zarządzał scentralizowaną infrastrukturą paliwową (SIP). Jest 
to odpowiedź nie tylko na postulaty przewoźników, lecz 
także i wytycznych Unii Europejskiej. Dotąd lotnisko miało 
ograniczony wpływ na system zaopatrywania w paliwo statków 
powietrznych, ze względu na fakt, że jedyny dostawca paliwa 
na lotnisku posiada jednocześnie bazę magazynową oraz 
świadczy usługi tankowania. Wyłoniony Operator SIP będzie 
zobowiązany do udostępniania infrastruktury wszystkim firmom 
zainteresowanym dostarczaniem paliwa. Zwiększona liczba 
dostawców przełoży się na obniżenie ceny paliwa.

• Program marketingowy
Lotnisko oferuje przewoźnikom wsparcie marketingowe w formie  
pakietów reklamowych ujętych w „Programie współpracy 
marketingowej z przewoźnikami lotniczymi w 2011 roku”. 
Skorzystało z niego ośmiu przewoźników, a wartość 
współfinansowania w ramach oferowanych w programie 
pakietów wyniosła w 2011 roku blisko 1,7 mln złotych netto. 

Reklama prasowa, w Internecie, na billboardach, w radiu 
i telewizji oraz w dedykowanych kawiarniach promowała 
26 połączeń lotniczych z Warszawy. Linie lotnicze oszacowały, 
że prowadzone razem z Lotniskiem Chopina wspólne działania 
reklamowe zaowocowały wzrostem dokonanych rezerwacji 
o ok. 10-25 proc. 

Analizując ruch lotniczy na promowanych kierunkach, 
na 21 trasach odnotowano wzrost całkowitej liczby pasażerów 
odlatujących (w porównaniu z rokiem 2010) o ponad 16,7 proc., 
tj. o około 102 836 pasażerów. 

• Infrastructural charges
As part of the process of developing infrastructural and 
aviation services, in 2011 Chopin Airport welcomed 
a new ground handling agent, Baltic Ground Services PL 
Sp. z o.o. (BGS). Together with Welcome Airport Services 
and LS Airport Services, BGS is among the top ground 
handlers in the market. 

It should also be mentioned that a Airport changed 
the rules of providing 115/200v 400 Hz AC or 28 v Dc 
power for aircraft using fixed Ground Power Units (which 
are part of the airport centralized infrastructure). Fixed 
GPUs are now made directly available to three GHAs: 
Welcome Airport Services, LS Airport Services and BGS, 
for the purpose of providing services to carriers and 
aircraft operators. 

In September 2011 the Airport announced a contract 
award procedure for the selection of an independent 
operator that would build, finance and manage the 
centralized fuel infrastructure (CFI). The project is 
adresses to airlines expectations, as well as to meet 
European Union guidelines. Due to the fact that the only 
fuel supplier at the airport owns the storage base and 
provides refuelling services, up to now the airport had 
a very limited influence on the fuel distribution system. 
The selected CFI Operator will be obligated to make the 
infrastructure available to all companies interested in 
supplying fuel. More suppliers should result in lower 
fuel prices. 

• Marketing programme
The Airport offers carriers marketing support in the form of 
advertising packages described in the “Programme of marketing 
cooperation with air carriers in 2011”. Eight airlines took 
advantage of the programme and the amount of co-funding 
under the packages was nearly PLN 1.7 million net in 2011. 

Advertisements in printed media, the Internet, on billboards, 
radio and television and in selected cafes promoted 26 services 
from Warsaw. According to airlines estimations, promotional 
activities carried out jointly with Chopin Airport brought an 
approx. 10-15 percent increase in bookings. 

21 of the promoted routes recorded a 16.7 percent (i.e. approx. 
102,836 passengers) increase in departing passenger traffic year 
on year. 
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Oprócz współpracy marketingowej z przewoźnikami lotnisko 
podejmuje współpracę z touroperatorami w ramach „Programu 
Współpracy z Touroperatorami w 2011 roku”. Działania 
reklamowo-promocyjne największych touroperatorów mają 
bezpośredni wpływ na generowanie wzrostu liczby pasażerów 
korzystających z lotniczej czarterowej turystyki wyjazdowej 
z Lotniska Chopina. 

W 2011 roku umowy podpisano z siedmioma touroperatorami: 
Alfa Star, Ecco Holiday, Exim Tours, Itaka, Rainbow Tours,  
Sun & Fun, TUI Poland. Kwota udzielonego wsparcia w ramach 
oferowanych pakietów wyniosła ponad 800 tys. złotych 
netto. Wspólne kampanie reklamowe dotyczyły 37 kierunków 
czarterowej turystyki wyjazdowej. W 2011 roku na 16 z nich 
odnotowano ponad 30 proc. wzrost ruchu czarterowego 
w stosunku do 2010 roku.

• Gala lotniskowa
Od pięciu lat Lotnisko Chopina organizuje Galę Lotniska 
Chopina. To wydarzenie, które gromadzi partnerów biznesowych 
lotniska, przewoźników, touroperatorów, najemców powierzchni 
na lotnisku. Podczas Gali, która stanowi wydarzenie w branży 

Apart from cooperating with air carriers, the Airport works 
closely with tour operators, offering the “Programme of 
Cooperation with Tour Operators”. Advertising and promotional 
activities of tour operators have a direct impact on the growth 
of the number of passengers travelling for holidays on charter 
flights from Chopin Airport. 

In 2011, agreements were signed with seven companies: Alfa 
Star, Ecco Holiday, Exim Tours, Itaka, Rainbow Tours, Sun & Fun 
and TUI Poland. The net value of support provided as part of 
the offered packages amounted to over PLN 800,000. Joint 
advertising campaigns promoted 37 destinations for charter 
tourism. In 2011, 16 of these routes saw an over 30 percent 
growth in charter traffic when compared with 2010. 

• Airport Gala
For the fifth consecutive year, the Airport held a Chopin Airport 
Gala, an important industry event attended by PPL business 
partners, airlines, tour operators and retail operators. During the 
Gala the airport presented awards in six categories: Passenger 
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lotniskowej w Polsce, Lotnisko Chopina przyznaje nagrody 
w sześciu kategoriach: Wzrost ruchu pasażerskiego, Wzrost 
przewozów „All cargo”, Nowe połączenia rozkładowe, Linia 
zapewniająca pasażerom Lotniska Chopina najwyższy poziom 
satysfakcji ze świadczonych usług, Najcichszy przewoźnik 
lotniczy, Innowacyjność w działalności handlowej. W 2011 roku 
Gala odbyła się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego 
w Warszawie. 

Rafał Bielecki, Zastępca Dyrektora Biura Handlowego Portu 
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
Lotnisko Chopina stale dostosowuje infrastrukturę lotniskową 
oraz świadczone usługi do oczekiwań klientów – pasażerów, 
przewoźników lotniczych i agentów obsługi naziemnej 
na zmieniającym się rynku usług transportu lotniczego. 

Prowadzona od kilku lat współpraca marketingowa 
z przewoźnikami i touroperatorami oraz korzystny system 
zniżek od opłat lotniskowych przyczyniają się do uruchamiania 
nowych połączeń i wzrostu ruchu lotniczego (o ok. 12 proc. 
w ruchu pasażerskim od 2009 r.). Coraz więcej przewoźników 
korzysta z podłączeń samolotów do pomostów pasażerskich. 
Dokładamy również wszelkich starań, aby rosła konkurencja 
w zakresie usług obsługi naziemnej, przez co linie lotnicze mogą 
obniżać koszty swojej działalności na lotnisku.

Regularnie prowadzone badania marketingowe pozwalają nam 
udoskonalać ofertę handlowo-usługową i gastronomiczną 
w oparciu o opinie naszych pasażerów. Z myślą o znacznej 
liczbie osób podróżujących w celach służbowych, duży nacisk 
kładziemy również na ponadstandardową obsługę pasażerów 
i dynamiczny rozwój usług im dedykowanych.

5.3. KOORDyNACJA LOTNISKA CHOPINA

19 sierpnia 2011 r. prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) 
podjął, na wniosek PPL, decyzję o wprowadzeniu w 2012 roku 
procedury koordynacji rozkładu lotów na Lotnisku Chopina. 
Koordynacja jest konieczna, gdy popyt ze strony linii lotniczych 
zaczyna przewyższać dostępną przepustowość portu lotniczego. 
W Europie znaczące porty lotnicze, które obsługują ponad 5 mln 
pasażerów, są objęte koordynacją. 

Koordynacja polega na przydzielaniu czasów na start lub 
lądowanie samolotu (tzw. slotów) w taki sposób, by jak 
najefektywniej wykorzystać ograniczone zasoby lotniska 
i jednocześnie zapewnić płynność ruchu lotniczego.

Koordynowanie operacji pozwala na płynne funkcjonowanie 
lotniska, zapobiega powstawaniu opóźnień i pozwala na 
dotrzymanie standardów akustycznych określonych przepisami 
o ochronie środowiska, jak również tzw. kwoty hałasowej dla 
Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) Lotniska Chopina. 
Koordynacja została wprowadzona na Lotnisku Chopina z dniem 

traffic growth, Cargo traffic growth, New scheduled flights, Most 
passenger-friendly airline, The quietest carrier and Innovation 
in retail operations. In 2011, the Gala took place in Arkady 
Kubickiego at the Warsaw’s Royal Palace. 

Rafał Bielecki, Warsaw Fryderyk Chopin Airport Commercial 
Bureau Deputy Director  
On the ever changing air transport market, Chopin Airport 
constantly strives to adapt the infrastructure and services to 
the expectations of our customers – passengers, air carriers and 
ground handling agents. 

The continued marketing cooperation with airlines and 
tour operators and an advantageous airport charges 
discount system contribute to launching new services 
and boosting air traffic (by approx. 12 percent in 
passenger traffic since 2009). More carriers decide to 
use passenger bridges. We also make every effort to 
increase competition in ground handling, which allows 
the airlines to reduce their operating costs. 

Regular marketing surveys help us improve our retail and 
catering offer in line with passenger needs. We also remember 
about business travellers, paying particular attention to 
above-standard passenger handling and a fast development 
of business-oriented services. 

5.3. CHOPIN AIRPORT COORDINATION

On 19 August 2011, the President of the Civil Aviation 
Office (CAO), following PPL’s application, made the 
decision to introduce flight schedule coordination at 
Chopin Airport in 2012. Coordination is necessary when 
demand from airlines begins to exceed the airport’s 
capacity. Major European airports, serving more than 
5 million passengers, are subject to coordination. 

Coordination involves allocating take-off and landing 
times (so-called slots) in such a way as to ensure smooth 
traffic and efficient use of the airport’s limited resources. 

Flight coordination allows for a smooth operation of 
the airport, prevents delays and helps to meet acoustic 
norms specified by environmental regulations, as well as 
the so-called noise quota for Chopin Airport Restricted 
Use Area (RUA). Coordination at Chopin Airport was 
introduced on 25 March 2012 and will apply round the 
clock both in the summer and in the winter season. 
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25 marca 2012 roku i będzie obowiązywać przez 24 godziny 
na dobę zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. 

Koordynacja jest prowadzona przez niezależnego 
koordynatora, wyłonionego w postępowaniu ULC1. Zgodnie 
z międzynarodowymi przepisami koordynator nie może być 
powiązany kapitałowo i organizacyjnie z portem lotniczym 
i przewoźnikami. 

Małgorzata Krakowińska, Koordynator Lotniska Chopina, 
Airport Coordination Limited (ACL) 
Sloty są przydzielane zgodnie z zasadami i kryteriami 
określonymi w unijnym rozporządzeniu dotyczącym 
przydzielania slotów i międzynarodowymi wytycznymi 
dla branży.

Sloty przydzielane są na cały sezon (letni lub zimowy). Wstępny 
przydział slotów odbywa się w listopadzie, w przypadku 
najbliższego sezonu letniego, i w czerwcu – na sezon zimowy. 
Każdego sezonu Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Powietrznych (IATA) organizuje konferencję slotową, 
na której linie lotnicze z całego świata mogą spotkać się 
z koordynatorami i uzgodnić rozkłady w obrębie swoich siatek 
połączeń, uzyskując odpowiednie czasy startów i lądowań2.

5.4. KONTRAHENCI

Wśród kontrahentów Lotniska Chopina znajdują się również 
najemcy powierzchni na lotnisku. Otwarcie nowych pirsów 
przyczyniło się do poszerzenia liczby najemców. Lotnisko 
Chopina przy wyborze najemców kieruje się potrzebami 
i oczekiwaniami pasażerów. 

Inwestycje i modernizacje oznaczają bliższą współpracę 
z dostawcami. Wśród głównych dostawców lotniska znajdują 
się dostawcy usług biznesowych (np. księgowych, doradczych), 
biurowych (np. druk, tłumaczenia), administracyjnych 
(np. sprzątanie), dostawcy sprzętu, firmy budowlane, remontowe, 
dostawcy środków do odladzania itp. PPL jako przedsiębiorstwo 
państwowe, reguluje współpracę z dostawcami w oparciu 
o ustawę Prawo zamówień publicznych. Określa ona sposób 
wyłaniania dostawcy. Natomiast zasady współpracy z danym 
dostawcą są określane w zawartych umowach, stosownie 
do przedmiotu umowy. 

1 Koordynatorem została firma Airport Coordination Limited (ACL).
2 Fragment wywiadu przeprowadzonego przez Przemysława 

Przybylskiego, który został opublikowany na www.lotnisko-chopina.pl 

w marcu 2012.

Coordination is carried out by an independent coordinator, 
selected in a procedure held by the CAO1. In line with 
international regulations the coordinator cannot be financially or 
structurally linked to airports and carriers. 

Małgorzata Krakowińska, Chopin Airport Coordinator, 
Airport Coordination Limited (ACL) 
Slots are allocated in accordance with the rules and criteria 
defined in the EU Regulation concerning the allocation of slots 
and international guidelines for the industry. 

Slots are allocated for the entire summer season (summer 
or winter). The preliminary allocation of slots takes place in 
November, for the summer season, and in June – for the winter 
season. Each season, the International Air Transport Association 
(IATA) organizes a slot conference where airlines from all over 
the world can meet with coordinators and arrange schedules 
within their flight networks, obtaining required take-off and 
landing times2.

5.4. CLIENTS

Chopin Airport clients include commercial space tenants. 
With the opening of new piers, their number increased.  
In choosing tenants Chopin Airport takes into account the needs 
and expectations of passengers. 

Development and modernisation projects mean a closer 
cooperation with suppliers. The Airport’s main suppliers include 
suppliers of business services (e.g. accounting, consulting), office 
services (e.g. printing, translations), administrative services 
(e.g. cleaning), equipment providers, construction and repair 
companies, de-icing liquids suppliers etc. Being a state owned 
company, PPL’s relationship with sellers falls under the scope of 
the Public Procurement Law, which defines the way contractors 
are selected. Rules of cooperation with individual contractors 
are regulated by separate agreements. 

In cases where the public procurement law does not apply, 
the bidding process is described in PPL’s internal regulations, 
excerpts of which are available at the public information bulletin 
website bip.polish-airports.com.

1 Airport Coordination Limited (ACL) was selected as the coordinator.
2 Excerpt from an interview conducted by Przemysław Przybylski and 

published on www.lotnisko-chopina.pl in March 2012.
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5.5. AIRPORT INTERNATIONALLy 

The status of the Ambassador of Polish Economy given to 
Chopin Airport for shaping Poland’s positive image abroad was 
not a coincidence. Chopin Airport represents the country at 
international trade shows and events. Also, often it gives foreign 
visitors their first impression of Poland. 

The most significant 2011 events in which Chopin Airport took 
part included:
– Global Airport Cities conference in Memphis devoted to 

matters related to the development of so-called airport cities 
– business towns with service functions located close to 
airports. 

– ITB trade show in Berlin, where Chopin Airport presented its 
offer in cooperation with the Polish Tourist Organisation. 

– Routes Europe in Cagliari and World Routes in Berlin, 
meetings aimed at establishing and developing relationships 
with airlines, in particular those interested in launching new 
medium- and long-haul flights to/from Chopin Airport. 

– Passenger Terminal Expo 2011 trade show and conference 
in Copenhagen. 

– Airport Exchange 2011 in Munich.
– Annual ACI Airport Serivce Quality Forum in Barcelona.

The airport is also involved in the activities of international 
industry organisations. Chopin Airport is the member of Airports 
Council International – Europe (ACI – Europe). ACI is a global 
association comprising airport operators of 1530 airports  
in 175 countries. ACI – Europe includes 440 airports in  
45 countries, handling 90 percent of commercial air traffic in 
Europe – in 2011 those airports served 1.5 billion passengers 
and 17 million tonnes of cargo. Chopin Airport takes active part 
in the work of ACI – Europe. The General Director of “Polish 
Airports” State Enterprise is a member of ACI Europe’s board. 

Olivier Jankovec, General Director, ACI – Europe 
We are delighted  that during the last 20 years the airport 
industry in Europe has undergone a major change. Airports 
have become genuine enterprises working to promote their 
brands and using their own budget, developing route networks 
and implementing complex business strategies. Airports are 
diversifying their customer base, extending the scope of services 
for passengers and improving transport conditions for local 
communities. The Warsaw airport is one such enterprise, and its 
efforts to improve passenger service and promote sustainable 
development deserve recognition. So far Chopin Airport has 
acquired a first-level Airport Carbon Accreditation certificate 
and is determined to introduce further improvements through 
efficient and optimised operations aimed at reducing the 
carbon footprint. 

The airport also cooperates with Eurocontrol – the European 
Organisation for the Safety of Air Navigation, currently 
comprising 39 member states, including Poland. Eurocontrol’s 

W sytuacjach, w których zamówienie nie jest objęte ustawą 
Prawo zamówień publicznych, zasady i tryb udzielania zamówień 
ofertowych określony jest w wewnętrznych regulacjach PPL, 
których wyciągi są dostępne na stronie internetowej  
bip.polish-airports.com.

5.5. LOTNISKO NA ARENIE MIĘDZyNARODOWEJ 

Tytuł Ambasadora Gospodarki przyznany Lotnisku Chopina 
za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie 
nie jest przypadkowy. Lotnisko Chopina reprezentuje Polskę 
na zewnątrz, uczestnicząc w międzynarodowych targach 
i wydarzeniach. Stanowi również często pierwszy punkt kontaktu 
dla zagranicznych gości. 

W 2011 roku do najważniejszych wydarzeń, w których Lotnisko 
brało udział, należały:
– Konferencja Global Airport Cities w Memphis poświęcona 

kwestiom związanym z rozwojem tzw. airport cities – 
miasteczek biznesowo-usługowych zlokalizowanych 
w pobliżu lotnisk. 

– Targi ITB w Londynie, na których Lotnisko Chopina 
prezentowało swoją ofertę w ramach współpracy z Polską 
Organizacją Turystyczną. 

– Routes Europe w Cagliari i World Routes w Berlinie, spotkania 
poświęcone nawiązaniu i podtrzymaniu współpracy 
z wieloma przewoźnikami lotniczymi, w tym w szczególności 
z przewoźnikami zainteresowanymi uruchomieniem 
w kolejnych latach połączeń średnio- i długodystansowych 
do/z Lotniska Chopina.

– Targi i konferencja Passenger Terminal Expo 2011 
w Kopenhadze.

– Airport Exchange 2011 w Monachium.
– Doroczne spotkanie ACI Airport Service Quality Forum 

w Barcelonie.

Lotnisko angażuje się również w działalność międzynarodowych 
organizacji z branży lotniskowej. Lotnisko Chopina jest członkiem 
Europejskiej Rady Lotnisk (Airports Council International – 
Europe, ACI – Europe). ACI jest globalnym stowarzyszeniem 
operatorów lotnisk, które reprezentuje ponad 1530 lotnisk 
w 175 krajach na całym świecie. ACI – Europe zrzesza 440 lotnisk 
w 45 krajach. Członkowie stowarzyszenia obsługują 90 proc. 
komercyjnego ruchu lotniczego w Europie. W 2011 roku lotniska 
zrzeszone w ACI – Europe obsłużyły 1,5 mld pasażerów i 17 mln 
ton ładunków cargo. Lotnisko Chopina intensywnie angażuje 
się w prace ACI – Europe. Naczelny Dyrektor Portów Lotniczych 
w Warszawie jest członkiem zarządu ACI – Europe.

Olivier Jankovec, Dyrektor Generalny, ACI – Europe 
Cieszymy się, że w ostatnich 20 latach biznes lotniskowy 
w Europie przeszedł głęboką transformację. Lotniska stały się 
przedsiębiorstwami z prawdziwego zdarzenia, posiadającymi 
własną markę i dyscyplinę finansową, wdrażającymi plany 
rozwoju siatki połączeń i kompletne strategie biznesowe. 
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main tasks involve ensuring the safety of the European aviation 
network, planning and managing tactical air traffic flow in 
Europe, as well as air traffic controller training. 

At the end of 2010, one of Chopin Airport’s employees was 
delegated to Brussels to participate in the works of the 
Performance Review Unit, which provides support for the 
Performance Review Commission – Eurocontrol authorities’ and 
European Commission’s advisory body. 

Chopin Airport takes part in aviation industry projects, such 
as the international baggage handling quality improvement 
programme, initiated by the International Air Transport 
Association (IATA).

Francesco Preti, Safety & Operational Senior Expert, 
Performance Review Unit, EUROCONTROL 
With growing air traffic, the biggest challenge for the upcoming 
years will be developing new infrastructure. Eurocontrol 
is hoping that Chopin Airport will become a key node in 
the European Air Transport Network. Safety, punctuality 
and flexibility should be maintained and improved for the 
benefit of the whole European aviation. Seeing that Chopin 
Airport has a skilled staff, which is committed to ensuring the 
safety of operations, increasing revenues and introducing 
environmental-friendly solutions, I am convinced those 
objectives will be met. 

Lotniska aktywnie dywersyfikują swoich klientów, oferują 
pasażerom zróżnicowane usługi, a społeczności lokalnej – 
lepsze rozwiązania komunikacyjne. Warszawskie lotnisko 
jest jednym z takich lotnisk, a jego wysiłki w zakresie relacji 
z pasażerami i zrównoważonego rozwoju zasługują na uznanie. 
Na dzień dzisiejszy Lotnisko Chopina posiada akredytację 
Airport Carbon Accredited na poziomie „Mapping”, a jego 
ambicją jest zrównoważenie rozwoju w przyszłości, dzięki 
sprawnym i zoptymalizowanym operacjom mającym na celu 
zmniejszenie śladu węglowego.

Lotnisko współpracuje również z Eurocontrol – Europejską 
Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, która 
obecnie zrzesza 39 państw członkowskich, w tym Polskę. Do 
głównych obszarów działania Eurocontrol należą: zapewnienie 
bezpieczeństwa w europejskiej sieci powietrznej, planowanie 
i zarządzanie taktyczne przepływem ruchu lotniczego w całej 
Europie, szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego.

Na przełomie 2010/2011 jeden z pracowników Lotniska Chopina 
został oddelegowany do Brukseli, by uczestniczyć w pracach 
Zespołu ds. Wyników, realizującego zadania na rzecz Komisji 
ds. Analiz Wyników Operacyjnych, która jest ciałem doradczym 
władz Eurocontrol i Komisji Europejskiej. 

Lotnisko Chopina bierze również udział w inicjatywach 
organizowanych przez organizacje przewoźników, jak 
międzynarodowy program poprawy jakości obsługi bagażu, 
zainicjowany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników 
Lotniczych (IATA).

Francesco Preti, Safety & Operational Senior Expert, 
Performance Review Unit, EUROCONTROL 
Wraz ze wzrostem ruchu lotniczego konieczne są dalsze 
inwestycje w nową infrastrukturę i to one będą największym 
wyzwaniem na najbliższe lata. Eurocontrol oczekuje, że 
Lotnisko Chopina stanie się kluczowym węzłem w europejskiej 
Siatce Transportu Lotniczego. Bezpieczeństwo, punktualność 
i elastyczność powinny być utrzymywane i ulepszane 
z korzyścią dla całego europejskiego transportu lotniczego. 
Jestem przekonany, że te cele zostaną osiągnięte, ponieważ 
Lotnisko Chopina dysponuje świetnie wyszkolonym i bardzo 
zmotywowanym personelem, którego największą troską jest 
zapewnienie bezpiecznych operacji lotniczych, zwiększanie 
przychodów lotniska i dbałość o jak najlepszą ochronę 
środowiska. 
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The airport is a unique place, resembling a small town. 
Approximately 9 thousand people work within the Chopin 
Airport area, including the staff of ground handling companies, 
tenants etc. PPL employs 2161 persons: 633 women and 
1528 men. The majority of staff are experienced employees 
aged over thirty. 

Lotnisko jest specyficznym miejscem, które przypomina małe 
miasteczko. Na terenie Lotniska Chopina zatrudnionych jest 
około 9 tysięcy osób w firmach obsługi naziemnej, najmujących 
powierzchnie biurowe i handlowe itd. PPL zatrudnia 2161 osób, 
z czego 633 stanowią kobiety, a 1528 mężczyźni. Większość 
kadry to doświadczeni pracownicy powyżej 30 roku życia.

6. Praca na lotnisku

6. Working at the Airport

Women are nearly one third of PPL staff (29.3 percent of all 
employees) and hold 40 percent of middle management 
posts. Female participation is the highest in administrative and 
customer service jobs. The lowest representation of women is in 
the senior management and among technical and IT staff. 

TABELA 20. łąCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW PPL WEDłUG WyMIARU ZATRUDNIENIA ORAZ TyPU UMOWy WG STANU 
NA DZIEń 31 GRUDNIA 2011 ROKU 
TABLE 20. PPL STAFF DIvIDED By FORM AND TERM OF EMPLOyMENT AS OF 31 DECEMBER 2011

Wyszczególnienie 

Item

Wymiar czasu pracy

Form of employment

Umowa o pracę na czas 

Contract term

pełny

full-time

niepełny

part-time

Razem

Total

nieokreślony

open-ended

określony

fixed-term

próbny 

trial

Razem 

Total

Razem PPL
PPL total

2139 22 2161 2 094 53 14 2 161

Lotnisko Chopina 
w Warszawie
Warsaw Chopin Airport

2107 22 2129 2 065 52 12 2 129

Lotnisko  
w Zielonej Górze
Zielona Góra Airport

32 0 32 29 1 2 32

TABELA 21. łąCZNA LICZBA PRACOWNIKÓW PPL WEDłUG WIEKU WG STANU NA DZIEń 31 GRUDNIA 2011 ROKU 
TABLE 21. TOTAL PPL STAFF DIvIDED By AGE AS OF 31 DECEMBER 2011

Przedziały wiekowe

Age brackets

Razem

Total

do 30 lat

below 30

30–50 

30–50

ponad 50 lat

over 50

209 1 256 696 2 161

Kobiety stanowią prawie jedną trzecią zespołu PPL (29,3 proc. 
ogółu zatrudnionych) i prawie 40 proc. kierowników średniego 
szczebla. Panie przeważają na stanowiskach związanych 
z administracją. Znaczący udział kobiet jest odnotowany również 
na stanowiskach związanych z obsługą klienta. Najmniej kobiet 
pracuje na stanowiskach kierowników wyższego szczebla oraz 
pracowników obsługi technicznej i informatycznej.
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TABELA 22. LICZBA PRACOWNIKÓW PPL WG PłCI W 2011 ROKU 
TABLE 22. PPL STAFF DIvIDED By SEX IN 2011

Wyszczególnienie 

Item

Liczba osób wg płci 

Female and male staff

Razem liczba 
osób

Total staff

Udział kobiet 
w %

Female 
participation in %

Udział mężczyzn 
w %

Male participation 
in %

kobiety 
women

mężczyźni
men

Kierownicy wyższego szczebla
Senior management

2 22 24 8,3 91,7

Kierownicy średniego szczebla
Middle management

52 83 135 38,5 61,5

Pracownicy bezpieczeństwa operacji 
lotniskowych i ochrony
Operations safety and security staff

105 521 626 16,8 83,2

Pracownicy zajmujący się obsługą pasażera
Customer service staff

110 125 235 46,8 53,2

Pracownicy zajmujący się 
funkcjonowaniem operacyjnym lotniska
Operational staff

16 116 132 12,1 87,9

Pracownicy obsługi technicznej 
i informatycy
Technical and IT staff

54 457 511 10,6 89,4

Pozostali pracownicy, w tym administracja 
Others, including administrative staff

294 204 498 59,0 41

Razem 
Total

633 1 528 2 161 29,3 70,7
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The salary level for women and men is comparable. The average 
salary ratio is 1.06:1 in favour of women. This applies to all 
groups of workers but two, in which women make 3 percent and 
7 percent less than men. The basic average salary in PPL was 
5,429.21 zlotys, whereas the average (total) remuneration  
in Poland in the fourth quarter of 2011 was 3,586.75 zlotys.  
The average basic remuneration in PPL during 2011 increased  
by 4.5 percent. 

6.1. RECRUITMENT PROCESS AND TERMS  
OF EMPLOyMENT

Due to the fact that there is a quality management system in 
place in PPL, all human resources management processes are 
specified in procedures included in the Personnel Management 
Process document: 
1. Employment plan procedure;
2. Employee recruitment and selection procedure;
3. Employee adaptation procedure;
4. Training management procedure (supplemented by the Rules 

of raising professional qualifications);
5. Rules regarding professional, student and post-graduate 

internships; 
6. Procedure for giving and accepting work tasks and related 

documentation. 

Wynagrodzenie zasadnicze kobiet i mężczyzn jest na zbliżonym 
poziomie. Średni stosunek wynagrodzenia zasadniczego 
kobiet do mężczyzn to 1,06 z korzyścią dla kobiet. Tak jest 
we wszystkich kategoriach pracowników z wyjątkiem dwóch, 
gdzie wskaźnik ten wynosi kolejno 0,93 oraz 0,97 z korzyścią 
dla mężczyzn. Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze w PPL 
wyniosło 5429,21 złotych. Dla porównania przeciętne 
wynagrodzenie (całkowite) w Iv kw. 2011 roku w Polsce wyniosło 
3586,75 złotych. Średnio wynagrodzenia zasadnicze w PPL 
w ciągu roku 2011 wzrosły o 4,5 proc.

6.1. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I WARUNKI 
zATRudnieniA

W związku z faktem, iż PPL posiada wdrożony system 
zarządzania jakością, wszystkie procesy w zakresie zarządzania 
zasobami ludzkimi są określone w procedurach umieszczonych 
w „Karcie Procesu Zarządzania Personelem”: 
1. Procedura planowania zatrudnienia;
2. Procedura rekrutacji i selekcji pracowników;
3. Procedura adaptacji pracowników;
4. Procedura zarządzania szkoleniami (uzupełnia ją Regulamin 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych);
5. Zasady odbywania praktyk zawodowych, studenckich 

i absolwenckich; 
6. Procedura przekazywania i przyjmowania zadań służbowych 

i związanych z nimi dokumentacji. 
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Taking the above into account, all recruitments at PPL are 
conducted in line with the Recruitment and selection procedure 
(PS – AZPP – 02) and a competency model defined in the 
description of job positions. Every recruitment is divided into 
five stages and starts with an internal recruitment process 
among PPL employees. If no one from the company is selected, 
external recruitment is launched. Selected candidates take part 
in further stages of the recruitment process, in which, depending 
on the position to be filled, relevant tools / selection methods 
are applied, such as tests or job interviews, allowing the 
employer to choose the most appropriate candidate. 

In order to increase the efficiency of recruitment processes, as 
of 2011 a new method was introduced – the assessment centre, 
providing the most accurate evaluation of the candidate’s 
competency profile. Even though the method is time-consuming, 
it has proved to be the most efficient assessment tool in the 
market. It is used with respect to positions requiring strong 
interpersonal skills and other skills difficult to verify during job 
interviews. In the previous year, PPL used the assessment centre 
nine times – six times for external candidates and three times in 
internal procedures. 

For the first three months every new employee, either 
transferring from another post or newly hired, undergoes the 
so called induction programme, following from the Adaptation 
procedure, aimed at providing the worker with necessary 
information. Thanks to a proper adaptation process new staff 
effectively prepare for their duties, whereas the company finds 
out whether the employee is fit for the job in terms of the 
competency profile. 

As of 2011, in accordance with the “Rules of professional, 
student and post-graduate internships” (introduced by order 
no 65 of 21 June 2011), “Polish Airports” allow young people 
to gain experience through student, graduate and professional 
internships. 

At PPL, cooperation with Job Centres also allows unemployed 
persons to apply for a placement. Under such placement 
a person performs work without concluding an agreement with 
the company. 

The terms of employment are governed by the Corporate 
Collective Labour Agreement. The scope of duties of each 
employee is specified in the “Employee tasks, duties and 
responsibilities” document following from “PPL’s Organisational 
Rules”, which determines the main tasks of given units. 

Biorąc powyższe pod uwagę, wszystkie rekrutacje w PPL są 
przeprowadzane w oparciu o Procedurę rekrutacji i selekcji 
(PS – AZPP – 02) oraz o model kompetencyjny określony 
w opisach stanowisk pracy. Każdy proces rekrutacyjny jest 
podzielony na pięć etapów i rozpoczyna się od rekrutacji 
wewnętrznej, skierowanej do pracowników PPL. W sytuacji 
niewyłonienia kandydata wewnętrznego, zostaje uruchomiona 
rekrutacja zewnętrzna. Wyselekcjonowani kandydaci uczestniczą 
w dalszych etapach procesu rekrutacji, w których w zależności 
od specyfiki stanowiska są stosowane odpowiednie narzędzia  
/ metody selekcji, takie jak: testy wiedzy, rozmowy 
kwalifikacyjne, wywiady, które pozwalają na wybór 
odpowiedniego kandydata do zatrudnienia.

W celu zwiększenia efektywności procesów rekrutacyjnych 
od początku 2011 r. wprowadzono nową metodę – Centrum 
Oceny (assessment center), której zastosowanie pozwala na 
wysoce trafne zmierzenie profilu kompetencyjnego kandydata. 
Metoda ta jest czasochłonna, jednakże najbardziej skuteczna 
ze wszystkich dostępnych narzędzi na rynku. Jest stosowana 
do stanowisk, w których dużą rolę odgrywają kompetencje 
związane z relacjami interpersonalnymi lub inne kompetencje 
trudne do weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
W minionym roku w PPL assessment center przeprowadzono 
dziewięć razy, z czego sześć na poziomie zewnętrznym, a trzy 
wewnątrz organizacji.

Każdy nowy pracownik (przeniesiony lub zatrudniony) jest 
objęty przez pierwsze trzy miesiące tzw. programem induction 
(wdrożenia) wynikającym z Procedury adaptacji, której celem 
jest przekazanie mu niezbędnych informacji pozwalających 
na sprawne realizowanie powierzonych zadań. Odpowiednio 
przeprowadzony proces adaptacji umożliwia bowiem nowemu 
pracownikowi efektywne wdrożenie do nowych obowiązków, 
a firmie pozyskanie informacji na temat dopasowania 
pracownika do stanowiska w zakresie profilu kompetencyjnego.

Od 2011 r. zgodnie z obowiązującymi ,,Zasadami odbywania 
praktyk zawodowych, studenckich i absolwenckich’’ 
(wprowadzonych zarządzeniem nr 65 z dnia 21.06.2011 r.), Porty 
Lotnicze umożliwiają młodym ludziom zdobycie doświadczenia 
poprzez odbywanie praktyk: studenckich, absolwenckich oraz 
zawodowych. 

W PPL, dzięki współpracy z urzędami pracy, również osoby 
bezrobotne mogą odbyć staż. Staż jest formą świadczenia 
pracy przez bezrobotnego, bez zawierania przez niego umowy 
z podmiotem, na rzecz którego pracę wykonuje.

Stosunek pracy każdego zatrudnianego pracownika w firmie  
jest regulowany przede wszystkim przez Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy.

Zakres prac każdego pracownika jest określony w ,,Karcie 
zadań, obowiązków i odpowiedzialności pracownika’’, który 
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PPL employees have access to a number of benefits, such as:
– Private medical care;
– Returnable or non-returnable financial aid from the 

Employee Benefit Fund;
– Low interest loans from the Employee Benefit Fund, 

e.g. home loans;
– Refunding of sports passes or tickets to cultural events;
– Refunding of holidays for a family, also available for retired 

workers and disability pensioners;
– Life insurance for those with open-ended employment 

contract;
– Part-financing of university studies after three years’ work 

and English language courses.

Every year PPL holds an integration meeting. PPL employees are 
also involved in the company’s community-oriented activities. 

Excellent work conditions and atmosphere, as well as 
attractiveness of the aviation industry itself, contribute to a low 
fluctuation rate, i.e. 0.0305 in 2011. 

to dokument wynika z „Regulaminu Organizacyjnego PPL’’, 
określającego kluczowe zakresy zadań poszczególnych komórek 
organizacyjnych.

Pracownicy PPL mają możliwość skorzystania z wielu benefitów, 
takich jak np.:
– Opieka medyczna w prywatnej sieci medycznej;
– Możliwość otrzymania zwrotnej lub bezzwrotnej zapomogi 

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
– Niskooprocentowane pożyczki z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych np. na cele mieszkaniowe;
– Refundacja karnetów sportowych i kulturalnych;
– Refundacja wypoczynku dla rodziny, z której mogą skorzystać 

również emeryci i renciści;
– Ubezpieczenie na życie dla osób zatrudnionych na czas 

nieokreślony;
– Dofinansowanie do studiów po trzech latach pracy czy 

korzystanie z nauki języka angielskiego.

Corocznie PPL organizuje spotkanie integracyjne. Pracownicy 
PPL są również angażowani w działania społeczne firmy.

Warunki pracy, atmosfera, jak i atrakcyjność samej branży 
lotniskowej przyczyniają się do niskiej fluktuacji, której 
współczynnik w 2011 roku wyniósł 0,0305.

TABELA 23. łąCZNA LICZBA ODEJŚć PRACOWNIKÓW W 2011 ROKU 
TABLE 23. NUMBER OF EMPLOyEES WHO LEFT PPL IN 2011

Wyszczególnienie 

Item

Łączna liczba odejść wg wieku 

Number of employees who left PPL divided by age

Razem 

Total

do 30 lat

up to 30

30–50 lat

30–50

powyżej 50 lat 

over 50

Lotnisko Chopina w Warszawie
Warsaw Chopin Airport

8 18 39 65

– kobiety 
– women

5 6 17 28

– mężczyźni 
– men

3 12 22 37

Lotnisko w Zielonej Górze
Zielona Góra Airport

0 1 0 0

– kobiety 
– women

0 0 0 0

– mężczyźni 
– men

0 1 0 1

Razem PPL 
PPL total

8 19 39 66
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Dariusz Kłosiński, PPL Communication Division 
Work for the Public Relations Bureau allows me to combine 
my interests, knowledge and skills and provides an excellent 
opportunity to take up new challenges and develop. With 
a wide variety of tasks, ranging from day to day duties to 
solving unusual problems of passengers to organising major 
and unique events, one can never get bored or fall into 
a routine. Another advantage is the possibility to take photos of 
planes taking off from and landing in Warsaw and witness how 
the airport, and with it aviation as a whole, is changing. 

Ewa Rokicka, Employee Benefits Specialist  
Work in such a unique place as Chopin Airport requires a sense 
of responsibility and cooperative skills. This attitude can be seen 
in the way we carry out our duties, but is also in the company’s 
approach to its employees. Employee Benefits Division 
strives to address the staff’s needs and aid them in different 
circumstances. Various social benefits and their method of 
distribution reflect the expectations of persons eligible to use 
the Employee Benefit Fund (employees and family members, 
former employees – retired workers and disability pensioners).

6.2. RELATIONS WITH EMPLOyEES

Employees involvement in company matters is of crucial 
importance to PPL. It affects the quality of interpersonal 
relationships, work atmosphere, which directly translates into 
the company’s financial results. 

In 2011 the company took part in another edition of the AON 
Hewitt’s employee involvement survey, “Best Employers of the 
year”.

PPL came 8 percent short of a 65 percent involvement level, 
achieved by top employers in Poland. On the other hand, PPL’s 
score was 12 percent higher than the average involvement level 
in Polish companies. We are determined to strive for an even 
better result. The company can raise employee involvement 
by improving internal processes. The level of involvement 
(according to Hewitt methodology) depends on 10 factors. PPL’s 
most valued qualities were its reputation, non-financial benefits 
and the fact that work does not interfere with one’s personal life.

The information obtained in the course of research done in 2011 
and 2010 will be used by the organisation in the long term. 
Following the report from the survey a schedule of activities 
was drafted, divided into several processes aimed at company 
development and increasing employee involvement. 

Dariusz Kłosiński, Dział Komunikacji 
Biuro Public Relations jest idealnym miejscem do połączenia 
pasji, wiedzy i umiejętności, a praca w nim daje okazję do 
podejmowania nowych wyzwań oraz indywidualnego rozwoju. 
Niezwykła różnorodność zadań, począwszy od codziennych 
obowiązków polegających na odpowiedzi na nierzadko 
zaskakujące pytania ludzi potrzebujących pomocy, po obsługę 
i współpracę przy organizacji dużych i unikatowych wydarzeń, 
niezaprzeczalnie sprawia, że nigdy nie można mówić 
o monotonii i rutynie. Dodatkowym atutem jest możliwość 
dokumentacji fotograficznej samolotów operujących 
z i do Warszawy oraz zmian, jakie zachodzą na samym lotnisku. 
Dzięki temu mam niepowtarzalną możliwość być naocznym 
świadkiem tworzenia się historii awiacji.

Ewa Rokicka, Specjalista ds. Socjalnych 
Praca w tak specyficznym miejscu, jak Lotnisko Chopina, 
wymaga od pracowników poczucia odpowiedzialności 
i umiejętności współpracy. I takie podejście jest widoczne 
w stylu naszej pracy, ale i w zasadach dbałości o pracowników 
firmy. Dział Spraw Socjalnych stara się odpowiadać na bieżące 
potrzeby pracowników i pomagać w określonych sytuacjach. 
Różnorodne świadczenia socjalne i sposób zarządzania 
nimi odzwierciedlają oczekiwania osób uprawnionych 
do korzystania z ZFŚS (pracowników i członków ich rodzin, 
byłych pracowników – emerytów i rencistów).

6.2. RELACJE Z PRACOWNIKAMI

W PPL niezwykle ważnym aspektem dla firmy jest poziom 
zaangażowania pracowników w sprawy organizacji. Warunkuje 
ono bowiem jakość relacji interpersonalnych, atmosferę pracy, 
co ma bezpośrednie przełożenie na wynik biznesowy firmy.

W 2011 roku firma po raz trzeci przystąpiła do badania poziomu 
zaangażowania pracowników realizowanego przez firmę AON 
Hewitt, która wyłania Najlepszych Pracodawców Roku. 

Do osiągnięcia poziomu zaangażowania 65 proc.  
– charakterystycznego dla grupy najlepszych pracodawców 
w Polsce – PPL posiada dystans na poziomie 8 proc. Z drugiej 
strony mamy aż o 12 proc. wynik wyższy od średniego poziomu 
zaangażowania występującego w polskich firmach. Jest to 
rezultat motywujący do działania. Jak wiadomo, zaangażowanie 
pracowników jest skorelowane z odpowiednio ukształtowanymi 
procesami w firmie. Wymiar zaangażowania (zgodnie 
z metodologią firmy Hewitt) jest warunkowany przez dwadzieścia 
czynników. Pracownicy najlepiej ocenili: reputację organizacji, 
świadczenia pozapieniężne, równowagę między życiem 
prywatnym a pracą, jaką zapewnia PPL oraz warunki pracy.

Wiedza, jaką uzyskano na podstawie przeprowadzonych badań, 
zarówno w roku 2011, jak i w 2010, jest i będzie wykorzystywana 
przez organizację długofalowo. Bezpośrednio po uzyskaniu 
Raportu z badania, został przygotowany i przedstawiony 
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Company employees have a direct influence on their work 
environment. They are represented by the Workers Council and 
eight labour unions. A PPL General Director’s Representative 
for Labour Unions was appointed, responsible for ongoing 
communication with workers’ organizations. Meetings are usually 
held every month. Also in place is a Corporate Collective Labour 
Agreement granting employees certain rights and privileges. As 
at 31 December 2011, 99.97 percent of all PPL employees were 
covered by the collective agreement.

Employees can submit their comments and observations 
directly to their superiors, make an appointment with PPL 
General Director or pass their remarks on to the Workers Council 
and a labour unions representative. Employees are informed 
about current issues through regular meetings with managers. 
Also available to staff is an Intranet website and an in-house 
magazine, as well as a special online tool “Ask the General 
Director” via which employees can send questions and raise 
issues. 

harmonogram działań podzielony na kilka ww. procesów. 
Cel realizacji poszczególnych procesów jest ukierunkowany 
na działania rozwojowe, które powinny wpłynąć docelowo 
na podniesienie poziomu zaangażowania wśród pracowników.

Pracownicy w przedsiębiorstwie mają bezpośredni wpływ 
na swoje środowisko pracy. Reprezentowani są przez Radę 
Pracowniczą oraz przez osiem związków zawodowych. 
Ustanowiony został Pełnomocnik Naczelnego Dyrektora PPL 
ds. Związków Zawodowych, którego rolą jest ciągły kontakt ze 
związkami zawodowymi. Zwyczajowo spotkania odbywają się 
raz w miesiącu. W firmie funkcjonuje także Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy zapewniający pracownikom określone prawa. 
Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi na dzień 
31.12.2011 roku to 0,9977.

Pracownicy przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje uwagi 
i spostrzeżenia bezpośrednio do przełożonego lub mogą umówić 
się bezpośrednio na rozmowę z Naczelnym Dyrektorem PPL lub 
zgłosić swoją kwestię przez Radę Pracowniczą czy reprezentanta 
związków zawodowych. Zarządzający komunikują się 
z pracownikami przez regularne spotkania; w firmie funkcjonuje 
Intranet, magazyn Lotnisko oraz specjalna aplikacja w Intranecie 
„Zadaj pytanie Naczelnemu Dyrektorowi”, gdzie pracownicy 
bezpośrednio mogą zgłaszać swoje pytania i poruszać ważne  
dla nich kwestie. 

Projekt komercjalizacji Portów Lotniczych 
Wspomniany wcześniej projekt komercjalizacji PPL, czyli 
przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę prawa 
handlowego, budzi wśród pracowników emocje. Powstała 
spółka ma przejąć zobowiązania PPL, również w zakresie relacji 
z pracownikami. Niestety nie wiadomo jeszcze, jakie będą 
szczegółowe warunki przejęcia zobowiązań. Jednak pracownicy 
mają wpływ na cały proces. 

Projekt ustawy o komercjalizacji PPL ma uwzględniać interesy 
pracowników w oparciu o dwie zasady: współuczestnictwa 
pracowników w zarządzaniu spółką oraz zasady uwłaszczenia. 
Organy pracownicze będą miały wpływ na obsadzanie 
stanowisk w nowo powstałej spółce prawa handlowego. 
Zaś sami pracownicy otrzymają gwarancje uwłaszczenia 
i będą mogli otrzymać akcje w przypadku prywatyzacji PPL. 
Dodatkowo cały proces komercjalizacji przewiduje konsultacje 
z organami pracowniczymi, w tym związkami zawodowymi. 
Przykładem udanej komercjalizacji jest Poczta Polska. Poczta 
nie wypowiedziała pracownikom warunków umów wynikających 
z ZUZP i po komercjalizacji rozpoczęły się negocjacje ze 
związkami w sprawie zawarcia nowego ZUZP, który został 
podpisany w 2010 roku.

Commercialisation plans 
PPL commercialisation plans, involving transforming the state 
enterprise into a commercial company, is raising concerns 
among the staff. The newly established company is to take 
over the obligations of PPL, also with respect to relations with 
employees. The detailed terms of assuming those obligations are 
not yet known, but staff will be involved in the entire process. 

The PPL commercialisation bill should take into account the 
interests of employees, ensuring their participation in company 
management and granting them property rights. Workers bodies 
will have their say in appointing the management of the new 
commercial company, while employees themselves will be 
granted property rights and will receive shares in the event 
PPL is privatized. Additionally, the commercialisation process 
involves consultations with workers bodies, including labour 
unions. One good example of a model commercialisation is the 
Polish Post Office, where terms and conditions based on the 
Corporate Collective Labour Agreements were upheld and after 
the process was completed negotiations with labour unions 
began, completed by signing a new CCLA in 2010. 
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6.3. EMPLOyEE DEvELOPMENT

PPL offers its employees an opportunity to develop their 
professional skills. Many positions at the Airport require expert 
knowledge and constant self-improvement. Today airports 
change rapidly due to introduction of new technologies and 
shifting passenger needs. To address these changes, professional 
staff is needed. Experienced personnel is one of the main 
advantages of Chopin Airport. In 2011, an average employee 
took part in 12 hours of training. As part of external domestic 
training 1650 man-training units were provided (some people 
attended several courses). Closed courses, fitted to PPL needs, 
comprised 75 percent of all training. The topics included labour 
law, project management, MS Office, public procurement law, 
taking decisions and solving business problems, as well as 
corporate social responsibility management. Labour law courses 
were attended by 19 directors, 127 managers and 54 human 
resources staff. 

The Airport Services Training Centre provided training to 3,388 
PPL employees. Additionally, 6 courses were taught via the 
e-learning platform; these included the “Aviation security 
awareness” training and a course in occupational health and 
safety. With respect to airport rescue topics, “Psychological 
aspects of the work of an Airport Fire Service rescuer” 

6.3. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

PPL oferuje pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych. Wiele stanowisk na lotnisku wymaga bardzo 
specjalistycznej wiedzy i ciągłego podnoszenia kompetencji. 
Dzisiaj porty lotnicze przechodzą dynamiczne zmiany związane 
z nowymi technologiami i potrzebami pasażerów. By na nie 
odpowiedzieć porty potrzebują wyspecjalizowanej kadry. 
W przypadku Lotniska Chopina doświadczenie pracowników 
stanowi mocną stronę firmy. W 2011 roku średnio na pracownika 
przypadało dwanaście godzin szkoleniowych. W ramach szkoleń 
zewnętrznych krajowych przeprowadzono 1650 osoboszkoleń 
(niektórzy pracownicy uczestniczyli w szkoleniach kilkakrotnie). 
75 proc. szkoleń stanowiły szkolenia zamknięte, dostosowane 
do potrzeb PPL. Tematyka tych szkoleń obejmowała m.in. prawo 
pracy, zarządzanie projektami, MS Office, zamówienia publiczne, 
podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów biznesowych, 
jak również zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu. 
Szkolenia z prawa pracy przeszło w 2011 roku 19 dyrektorów, 
127 kierowników i 54 pracowników obsługi kadrowej.

Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych w ramach szkoleń 
wewnętrznych przeszkolił łącznie 3 388 pracowników. W 2011 
roku wprowadzono również 6 szkoleń metodą e-learningową, 
w tym m.in. „Świadomość ochrony lotnictwa” oraz szkolenie 
z zakresu BHP. W zakresie ratownictwa lotniskowego 
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przeprowadzono m.in. warsztaty „Psychologiczne aspekty pracy 
ratownika LSP” oraz kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy 
dla strażaków Lotniskowej Straży Pożarnej. 

Pracownicy mieli okazję do wymiany doświadczeń i pogłębienia 
wiedzy podczas międzynarodowych wyjazdów na najważniejsze 
wydarzenia branży lotniskowej, jak np. Konferencja Global Airport 
Cities w Mephis, Targi ITB w Londynie, konferencja Passenger 
Terminal Expo 2011 w Kopenhadze, Routes Europe w Cagliari 
i World Routes w Berlinie czy ACI Airport Service Quality Forum 
w Barcelonie.

workshops and professional first aid courses for airport firemen 
were conducted. 

Major international airport industry events provided PPL staff 
with an opportunity to share knowledge and experience with 
other airport representatives. Those events included the Global 
Airport Cities conference in Memphis, ITB trade show in London, 
Passenger Terminal Expo 2011 conference in Copenhagen, Routes 
Europe in Cagliari, World Routes in Berlin and ACI Airport Service 
Quality Forum in Barcelona.

TABELA 24. LICZBA GODZIN SZKOLENIOWyCH NA JEDNEGO PRACOWNIKA WG GRUP PRACOWNIKÓW 
TABLE 24. HOURS OF TRAINING PER ONE PERSON DIvIDED INTO EMPLOyEE GROUPS

Wyszczególnienie 

Employee groups

Średnia liczba godzin szkoleniowych  
w roku w przeliczeniu na pracownika

Average training hours per 1 person

Kierownicy wyższego szczebla
Senior management

5,33

Kierownicy średniego szczebla
Middle management

24,59

Pracownicy bezpieczeństwa operacji lotniskowych i ochrony
Security and airport operations safety staff

15,6

Pracownicy zajmujący się obsługą pasażera
Passenger service staff

0,99

Pracownicy zajmujący się funkcjonowaniem operacyjnym lotniska
Operational staff

1,82

Pracownicy obsługi technicznej i informatycy
Technical and IT staff

6,45

Pozostali pracownicy, w tym administracja
Others, including administration

18,23

Razem
Total

12,06

Apart from specialist training, English language courses 
organised by the company were available. The courses ended 
with an exam (The European Language Certificates). In 2011, 
119 employees took English courses. 

PPL encourages staff to get a college education. In 2011, 
51 persons took advantage of part-funding of different types 
of studies. The funding totalled PLN 84,481. 

6.4. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETy 

At the airport particular attention is given to the issue of work 
safety. PPL’s concern for the health and safety of employees, 
clients and airport users is reflected in the “Occupational Health 
and Safety Policy”, which requires the operator to, e.g.:
– Prevent work accidents and occupational diseases and 

possible accident threats
– Conduct ongoing occupational hazard assessment and take 

measures aimed at its minimisation

Oprócz szkoleń specjalistycznych pracownicy mogli brać 
udział w kursie języka angielskiego organizowanego przez 
firmę, a kończącego się egzaminem (The European Language 
Certificates). W 2011 roku doskonaliło swoje umiejętności 
językowe 119 pracowników. 

PPL zachęca pracowników do zdobywania wiedzy przez 
kształcenie w szkołach wyższych. W 2011 roku z dofinansowania 
do studiów różnego typu skorzystało łącznie 51 osób, a związane 
z tym koszty pracodawcy wynosiły 84 481 złotych. 

6.4. BEZPIECZEńSTWO I HIGIENA PRACy 

Na lotnisku szczególnie ważne są kwestie bezpieczeństwa pracy. 
PPL posiada „Politykę w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy”. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, 
klientów PPL i użytkowników lotniska zobowiązuje PPL m.in. do:
– Zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom 

zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym



71

Raport Odpowiedzialny Biznes 2011 Responsible Business Report

– Prowadzenia stałej oceny ryzyka zawodowego 
i podejmowania działań prowadzących do jego minimalizacji

– Zapewnienia pracownikom środków ochrony
– Zapewnienia pracownikom stałej opieki medycznej oraz 

dostępności usług medycznych
– Stosowania programów i systemów podwyższających jakość 

działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
– Systematycznej analizy zdarzeń potencjalnie wypadkowych 

i wypadków w celu zapobiegania ich wystąpieniu
– Zapewnienia klientom PPL i użytkownikom lotniska 

dostępności do systemu informacji o zagrożeniach
– Zapewnienie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy.

W PPL działają dwie komisje BHP – jedna w Warszawie, a druga 
w Zielonej Górze.

TABELA 25. PRACOWNICy PPL REPREZENTOWANI W FORMALNyCH KOMISJACH BHP W 2011 ROKU 
TABLE 25. PPL EMPLOyEES IN FORMAL OHS COMMISSIONS IN 2011

Wyszczególnienie 

Item

Liczba osób

Number of persons

Port Lotniczy Zielona Góra
Zielona Góra Airport

6

Port Lotniczy Warszawa
Chopin Airport

8

RAZEM
TOTAL

14

– Provide employees with security means
– Provide employees with medical care and medical services
– Use programmes and systems improving the quality of safety 

and security
– Regularly analyse accident threats and accidents with a view 

to preventing them in the future
– Provide PPL customers and airport users with access to the 

threat information system
– Provide training in occupational health and safety.

PPL has two Occupational Health and Safety commissions, one in 
Warsaw and one in Zielona Góra.

Dzięki wysokim standardom BHP i naciskowi kładzionemu  
na przestrzeganie procedur, w 2011 roku w PPL nie wystąpiły 
wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe. Natomiast zanotowano 
25 wypadków przy pracy, których skutkiem były lekkie obrażenia 
ciała, z czego 3 wśród kobiet i 22 wśród mężczyzn. Liczba dni 
straconych, liczonych jako dni kalendarzowe od pierwszego dnia 
zwolnienia lekarskiego, związanych z wypadkami  
wyniosła 434. Natomiast całkowita liczba dni opuszczonych 
w 2011 roku wyniosła 27 079.

Thanks to high OHS standards and attention given to safety 
procedures, in 2011 there were no fatal, serious or group 
accidents at PPL. There were 25 industrial accidents, resulting in 
minor injuries, 3 suffered by women and 22 by men. 434 days 
of work were missed due to accidents, calculated as calendar 
days from the first day of sick leave. 27,079 days were missed on 
account of illnesses in total.
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Since Chopin Airport is located in the city, in close proximity to 
residential buildings, environmental issues, in particular noise 
and air protection, are of key importance to the operation  
of the airport and its further development. 

PPL uses an Environmental Management System, compliant with 
ISO 14001 Standard. 

All operations are carried out in line with the rules set out in the 
manuals and procedures implemented as part of the EMS. 

A dedicated unit overseeing the efficient implementation 
of environmental management tasks is in place, comprising 
specialists with different areas of expertise, responsible for 
issues related to noise mitigation, air protection, surface 
and underground water protection, waste management, 
electromagnetic radiation and other environmental aspects. 

7.1. EMISSION MONITORING

In view of increasingly tighter environmental constraints, 
the issue of carbon emissions is becoming more and more 
important not only to airports, but also to airlines. Close 
cooperation of both is necessary to ensure high environmental 
standards. 

In 2011 Chopin Airport joined the international Airport Carbon 
Accreditation project and was certified at the first level, i.e. 
involving the determination of the carbon footprint (mapping). 
In 2012 the Airport plans to maintain its first-level certification. 
Airport Carbon Accreditation consists of four stages: determining 
the carbon footprint (mapping), reducing emissions (reduction), 
optimisation of emission sources through stakeholder 
involvement (optimisation) and achieving neutral carbon 
emissions (carbon neutrality).

Ze względu na lokalizację Lotniska Chopina na terenie 
aglomeracji warszawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej, kwestie ochrony środowiska, w tym 
przede wszystkim ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniem 
powietrza, mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania lotniska 
i jego dalszego rozwoju.

W PPL funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego, zgodny 
z wymaganiami normy ISO 14001. 

Wszystkie działania realizowane są zgodnie z zasadami 
określonymi w procedurach i instrukcjach wdrożonych 
w ramach SZŚ.

Dla sprawnej realizacji i koordynacji zadań wynikających 
z przyjętej polityki w obszarze zarządzania środowiskowego, 
funkcjonuje specjalna komórka, w skład której wchodzą 
specjaliści z poszczególnych branż, odpowiedzialni za 
prowadzenie spraw m.in. związanych z: ochroną przed hałasem, 
zanieczyszczeniem powietrza, ochroną wód powierzchniowych 
i podziemnych, gospodarką odpadami, promieniowaniem 
elektromagnetycznym i innych w zależności od potrzeb.

7.1. MONITORING EMISJI

Kwestia emisji CO2 jest ważnym tematem nie tylko dla portów 
lotniczych, lecz także dla linii lotniczych w związku z ciągłym 
podwyższaniem wymagań w tym zakresie. W celu zapewnienia 
wysokich standardów konieczna jest współpraca portów 
i przewoźników. 

W 2011 roku Lotnisko Chopina przystąpiło do międzynarodowej 
inicjatywy Akredytacji Portu Lotniczego w zakresie emisji CO2 
(Airport Carbon Accreditation) i otrzymało certyfikat z poziomu 
pierwszego, czyli określenia śladu węglowego (mapping). 
W roku 2012 lotnisko chce podtrzymać certyfikat z tego samego 
poziomu. Airport Carbon Accreditation obejmuje 4 poziomy 
certyfikacji: określenie śladu węglowego (mapping), redukcja 
(reduction), optymalizacja poprzez zaangażowanie interesariuszy 
(optimisation) oraz neutralność węglowa (carbon neutrality).

7. Lotnisko i ochrona środowiska

7. The Airport and the environment
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TABELA 26. EMISJA CO2 LOTNISKA CHOPINA WG źRÓDEł EMISJI 
TABLE 26. CARBON EMISSIONS AT CHOPIN AIRPORT DIvIDED By EMISSION SOURCES

Źródło emisji

Emission source

Zakres według 
klasyfikacji 

inicjatywy Airport 
Carbon Accreditation1

Airport Carbon 
Accreditation 
classification1

Rezultaty emisji CO2 
w 2010 roku (w tonach)

Carbon emission 
volumes in 2010  

(in tonnes)

Rezultaty emisji CO2 
w 2011 roku (w tonach)

Carbon emission 
volumes in 2011 

(in tonnes)

Pojazdy i maszyny PPL (razem z lotniskową strażą 
pożarną) napędzane olejem napędowym 
PPL vehicles and machines (including airport fire 
service equipment) running on diesel fuel

1 1405,607016 879,976

Pojazdy i maszyny PPL (razem z lotniskową strażą 
pożarną) napędzane benzyną 
PPL vehicles and machines (including airport fire 
service equipment) running on petrol

1 243,0378245 244,675

Generatory prądu należące do PPL napędzane 
olejem napędowym 
Power generators owned by PPL running on diesel fuel

1 6,3155523 10,27

Generatory prądu należące do PPL napędzane 
benzyną 
Power generators owned by PPL running on petrol

1 1,9286733 4,985

Prąd elektryczny zakupiony przez PPL 
Power purchased by PPL

2 30925,42457 31887,269

Piec grzewczy na koks o mocy mniejszej niż 5 MW 
(budynek lotniskowej straży pożarnej) 
Coke-fired heat furnace with power under 5 MW 
(airport fire service building)

1 166,171005 zlikwidowany
removed

Piec grzewczy na olej opałowy lekki o mocy mniejszej 
niż 5 MW (budynek lotniskowej straży pożarnej) 
Fuel oil heat furnace with power under 5 MW 
(airport fire service building)

1 32,4064 130,632

Centralne ogrzewanie – gorąca woda zakupiona 
i zużyta przez PPL 
Central heating – hot water purchased and used by PPL

2 7706,833 6890,773

RAZEM 

TOTAL

40 488 40 049

1 1 – określenie źródeł emisji, nad którymi PPL ma bezpośrednią kontrolę na lotnisku, jak piece, agregaty prądotwórcze, pojazdy służby utrzymania 

lotniska, 2 – określenie źródeł emisji pośredniej, jak zakupiona energia elektryczna; 3 – określenie źródeł emisji, nad którymi PPL nie ma bezpośredniej 

kontroli na lotnisku, jak działania firm handlingowych, emisje z samolotów, pojazdów należących do innych firm funkcjonujących na lotnisku.
1 1 – determining emission sources over which PPL has direct control, such as furnaces, power generators, airport maintenance service vehicles;  

2 – determining indirect emission sources, such as purchased electric power; 3 – determining emission sources over which PPL has no direct control, 

involving emissions generated by the activities of ground handling companies, emissions from aircraft and vehicles used by other airport stakeholders.

Power and thermal energy consumption by PPL at Warsaw 
Chopin Airport in 2011 totalled 48,394.776 MWh and  
68,907.73 GJ respectively, compared to 46,935.429 MWh and 
77,068.33 GJ. The rise in consumption was due to repair works, 
increase in the cubature of the Terminal and the opening of new 
piers.

Zużycie energii elektrycznej przez PPL na Lotnisku Chopina 
w Warszawie w 2011 roku wyniosło 48 394,776 MWh, a energii 
cieplnej 68 907,73 GJ. W 2010 roku PPL zużyło 46 935,429 MWh  
i 77 068,33 GJ energii cieplnej. Na wzrost zużycia energii złożyły 
się prace remontowe jak również wzrost kubatury terminalu 
i liczby pirsów, które zostały oddane do użytku. 
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Apart from that, in 2011 7.9 kg of the ozone-depleting substance 
Forane 22 was emitted. 

TABELA 27. EMISJA DO POWIETRZA GAZÓW FLUOROWANyCH W 2011 ROKU 
TABLE 27. FLUORINATED GASES EMISSIONS IN 2011

Typ gazu

Type of gas

Wielkość emisji (w kg)

Emission volume (in kg)

R410A
R410A

11,5

R407C
R407C

1,5

R134A (CH2FCF3)
R134A (CH2FCF3)

2

Source: Mazowieckie Province Inspectorate of Environmental Protection, 
information of 13 February 2012

Due to the fact that there is no air quality measurement station 
near the airport, nitrogen and sulfur oxide emission volumes 
presented in the background level of pollution, prepared 
for the airport by the Mazowieckie Province Inspectorate 
of Environmental Protection, are an approximation. In order 
to prepare a detailed pollution map the airport plans to buy 
a radar measuring the intensity of vehicle traffic at the airport, 
to later create a pollution distribution model. 

7.2. MEASURES TO REDUCE EMISSIONS

• Replacement of chillers
In 2011 the airport replaced the Forane 22 refrigerant (an 
ozone-depleting substance) with a fluorinated greenhouse gas 
R470C in the chiller installed at the Sonata office building (on 
the 10th floor and in the control room). The chillers are used 
in the air conditiong system. One chiller placed in Terminal A 
(in the former Terminal 1 part) was scrapped, two others will 
be scrapped in 2012 and will be replaced by new ones, using 
fluorinated greenhouses gases, in 2015. The airport conducts 
regular tightness tests of the equipment containing fluorinated 

Oprócz tego w 2011 roku wyemitowano 7,9 kg substancji 
zubożającej warstwę ozonową R22.

TABELA 28. STAN JAKOŚCI POWIETRZA (WARTOŚCI UŚREDNIONE DLA ROKU) DLA LOTNISKA W WARSZAWIE 
TABLE 28. AIR QUALITy (ANNUAL AvERAGE vALUES) AT CHOPIN AIRPORT 

Typ zanieczyszczenia

Pollution type

Wartość zanieczyszczenia w µ/m3

Pollution value in µ/m3

Dwutlenek azotu
Nitrogen dioxide

29

Dwutlenek siarki
Sulfur dioxide

8

Pył zawieszony PM10
Suspended dust PM10

38

Benzen
Benzene

2,5

Źródło: Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
informacja z dn. 13.03.2012

W związku z tym, że w pobliżu lotniska nie ma stacji pomiarowej  
jakości powietrza, emisje tlenków azotu i siarki zaprezentowane 
w tle zanieczyszczeń przygotowanych dla lotniska przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska są szacunkowe. 
By opracować szczegółową mapę zanieczyszczeń, lotnisko 
planuje zakup radaru do mierzenia intensywności 
ruchu pojazdów na lotnisku, aby potem stworzyć model 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

7.2. DZIAłANIA OBNIŻAJąCE EMISyJNOŚć LOTNISKA

• Wymiana agregatów wody lodowej
W 2011 roku lotnisko wymieniło czynnik R22 (substancja 
zubożająca warstwę ozonową) na fluorowany gaz cieplarniany 
R470C w agregacie wody lodowej w budynku biurowym Sonata 
(na X piętrze i w dyspozytorni). Agregaty lodowe stanowią część 
systemu klimatyzacji. W Terminalu A (dawnej części Terminalu 1) 
złomowano jeden agregat wody lodowej, a dwa inne zostaną 
złomowane w 2012 roku i zastąpione nowymi z fluorowanymi 
gazami cieplarnianymi w 2015 roku. Lotnisko prowadzi regularne 
kontrole szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy 
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greenhouse gases and keeps a record and marks the equipment 
as stipulated by the law. 

cieplarniane oraz ewidencjonuje i oznacza te urządzenia, 
zgodnie z wymogami prawnymi. 

• Airport Cooperative Decision Making initiative
Work is underway on the implementation of the international 
Airport Cooperative Decision Making initiative, which will result  
in optimisation of taxiways and more efficient passenger flow, 
and consequently, reducing greenhouse gas emissions. 

• A more efficient use of facilities and equipment
Organisational units which use equipment take steps to reduce 
air pollution and power consumption, e.g.: turning machines 
off, instead of keeping them running on neutral gear, switching 
off unnecessary lighting, purchase and use of machines and 
vehicles meeting environmental standards. 

In airport facilities old fluorescent lamps are replaced with 
new ones, more energy-efficient (approx. 14 percent). During 
major modernisations and repairs on the apron, state-of-the-art 
energy-efficient lighting solutions are used. 

TABELA 29. WyMIANA AGREGATÓW WODy NA LOTNISKU CHOPINA 
TABLE 29. REPLACEMENT OF CHILLERS AT CHOPIN AIRPORT 

Lokalizacja na lotnisku

Location

Typ

Type

Seria

Series

Czynnik 
chłodniczy

Refrigerant

Ilość (kg)

Vol. (kg)

Uwagi

Comments

Terminal A
Terminal A

CARRIER
CARRIER

Agregat wody lodowej 30GF220 
(nr serii 12K115905, ch1)
30GF220 chiller (series no. 
12K115905, ch1)

R22
R22

2x105
2x105

agregat ma być złomowany 
i zastąpiony nowym 
w 2015r.
chiller will be scrapped and 
replaced by a new one in 
2015

Terminal A
Terminal A

CARRIER
CARRIER

Agregat wody lodowej 30GF220 
(12K115904, ch2)
30GF220 chiller (12K115904, ch2)

R22
R22

2x105
2x105

agregat ma być złomowany 
i zastąpiony nowym 
w 2015 r.
chiller will be scrapped and 
replaced by a new one in 
2015

Terminal A
Terminal A

CARRIER
CARRIER

Agregat wody lodowej 30GB220 
(ch3)
(30GB220 chiller, ch3)

R22
R22

2x105
2x105

agregat złomowany 
w 2011 r.
chiller scrapped in 2011

Budynek Sonata – X 
piętro
Sonata building – 10th 
floor

 TRAne
TRAne

Agregat wody lodowej CGAL600
CGAL600 chiller

R407C
R407C

2x15
2x15

retrofit R22 na R407C 
w 2011 r.
retrofitting R22 for R407C 
in 2011

Dyspozytornia przy 
budynku SONATA
SONATA building 
control room

 TRAne
TRAne

RTyAA324
RTyAA324

R404A
R404A

120
120

retrofit R22 na R404A 
w 2011 r.
retrofitting of R22 for 
R404A in 2011

• Inicjatywa Airport Cooperative Decision Making
Na Lotnisku Chopina toczą się prace nad wdrożeniem inicjatywy 
międzynarodowej Airport Cooperative Decision Making m.in. 
nad zoptymalizowaniem dróg kołowania samolotów oraz 
efektywniejszym przepływem pasażerów, a co za tym idzie 
zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do powietrza. 

• Bardziej efektywna eksploatacja budynków i urządzeń
W komórkach organizacyjnych eksploatujących urządzenia 
prowadzi się działania mające na celu zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz redukcji zużycia energii 
elektrycznej, na przykład: wyłączanie maszyn zamiast utrzymania 
ich na biegu jałowym, wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakup 
i eksploatacja maszyn i pojazdów, których emisja zanieczyszczeń 
została zredukowana do wartości nie przekraczających norm. 

W budynkach lotniska stare źródła światła jarzeniowego 
wymieniane są na nowe, bardziej energooszczędne (o około 
14 proc.). Podczas wszelkich modernizacji i remontów na terenie 
płyty lotniska stosowane są najnowocześniejsze rozwiązania 
oświetleniowe uwzględniające energooszczędność. 

W nowo projektowanych obiektach zaleca się stosowanie 
energooszczędnych źródeł światła oraz wyłączanie całości 
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In newly designed facilities energy-efficient lighting sources 
are installed and all lights are switched off after work. A parking 
stands lighting system is in place, with a central control system 
allowing for switching off the lights at specific masts when given 
parking positions are not used.

Air conditioning units at Sonata building are switched off during 
night time, whereas in the Terminal the output of fourteen air 
conditioning units has been reduced between 23:00-5:00. 

Petrol fumes emissions at the airport fuel station are reduced by 
suctioning off the fumes in two stages: at vehicle fuelling and 
when the container is being filled. 

• Materials work
During repairs the airport uses paints and lacquers with minimal 
amount of volatile organic compounds. The Airport Fire Service 
boiler room now uses liquid, instead of solid fuel, i.e. fuel oil 
instead of coke.

• Metering systems
Measures taken to reduce power consumption include the 
installation of metering and billing systems at the SO2, SO3 and 
SP4 power stations and the power generator room, in order 
to determine power use at given PPL facilities. A system was 
introduced to measure and monitor fuel consumption by power 
generating units. 

7.3. NOISE MONITORING

Aviation noise is one of the most crucial environmental and 
social aspects of airport operations. The impact of noise on 
the environment must be taken into account by a number of 
entities: airlines, aviation industry producers, state authorities, 
local communities, bodies responsible for spatial planning 
and investors active in areas affected by aircraft noise. It is an 
important factor in the airport’s business activities, since noise 
constraints limit airport capacity. 

The Restricted Use Area (RUA) was established by the 
resolution 76/2011 of the Sejmik [regional parliament] of the 
Mazowieckie Province, which became effective on 4 August 
2011. In accordance with current regulations, RUA for airports 
is established when despite applying available technical and 
organisational solutions, limiting the noise impact to airport 
boundaries is not possible. 

The RUA encompasses the area surrounding the airport where 
permissible noise level can be exceeded. The airport is required 
to operate in such a way so that the level of excessive noise, 
generated by aircraft operations, is kept below a limit specified 
for the RUA. 

oświetlenia po godzinach pracy. Funkcjonuje system 
oświetleniowy na płytach postojowych samolotów z centralnym 
sterowaniem oświetlenia masztowego dla poszczególnych 
miejsc postojowych samolotów. Umożliwia to wyłączanie 
poszczególnych masztów w momencie, kiedy oświetlenie danych 
miejsc postojowych nie jest konieczne. 

Zespoły klimatyzacyjne budynku Sonata są wyłączane 
w godzinach nocnych, a w budynku terminalu zmniejszono 
wydajność czternastu zespołów klimatyzacyjnych w godzinach 
23:00-5:00. 

Na lotniskowej stacji paliw ogranicza się emisję oparów benzyn 
przez ich odsysanie na dwóch etapach – przy tankowaniu 
pojazdów i napełnianiu zbiornika podziemnego.

• Materiały
Podczas remontów lotnisko stosuje farby i lakiery o jak 
najmniejszej zawartości lotnych związków organicznych. 
Kotłownia Lotniskowej Straży Pożarnej nie stosuje już paliwa 
stałego – koksu, tylko paliwo płynne – olej opałowy.

• Układy pomiarowe
W ramach działań podejmowanych w celu redukcji zużycia 
energii elektrycznej w stacjach energetycznych SO2, SO3, 
SP4 i w agregatorowni zainstalowano układy pomiarowo-
-rozliczeniowe niezbędne do określenia ilości zużycia energii 
elektrycznej przez poszczególne obiekty PPL oraz wyłączono 
lub ograniczono czas pracy niektórych odbiorników energii 
elektrycznej. Wprowadzono do praktyki eksploatacyjnej system 
rozliczania i kontroli zużycia paliw przez zespoły prądotwórcze. 

7.3. MONITORING HAłASU

Hałas lotniczy jest jednym z najważniejszych aspektów 
społeczno-środowiskowych funkcjonowania portu lotniczego. 
Wpływ hałasu na środowisko musi być uwzględniany 
w działalności wielu podmiotów: przewoźników, producentów 
w branży lotniczej, organów administracji państwowej, 
społeczności zamieszkujących tereny wokół portu lotniczego, 
jednostek odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne czy 
inwestorów podejmujących działania na terenach objętych 
oddziaływaniem hałasu lotniczego. Wpływa on istotnie na 
działalność biznesową lotniska, ponieważ uwarunkowania 
wynikające z uregulowań w zakresie ochrony przed hałasem 
przekładają się na ograniczenia przepustowości portu lotniczego.

W 2011 roku utworzony został Obszar Ograniczonego 
Użytkowania (OOU) na mocy uchwały nr 76/2011 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 20.06.2011 roku, która 
weszła w życie 4.08.2011 roku. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, OOU dla lotnisk tworzony jest w sytuacji, kiedy 
mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych nie jest możliwe ograniczenie zasięgu 
oddziaływania hałasu do terenu zajmowanego przez lotnisko.
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OOU obejmuje tereny wokół lotniska, na których dopuszcza 
się wystąpienie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 
lotniczego. Lotnisko musi w taki sposób prowadzić działalność, 
by zasięg ponadnormatywnego hałasu, generowanego w wyniku 
startów, lądowań i przelotów statków powietrznych, mieścił się 
w granicach wyznaczonych dla OOU. 

Teren OOU liczy 105,85 km2 i posiada dwie wydzielone 
strefy, w których wprowadzone zostały ograniczenia i zakazy 
dotyczące lokalizacji nowej i zmiany funkcji istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej (strefa Z1) oraz zabudowy podlegającej 
szczególnej ochronie akustycznej, takiej jak: szpitale, domy 
opieki, szkoły, przedszkola, żłobki itp. (strefa Z2). Szacuje się 
na podstawie danych z ewidencji ludności, że na obszarze OOU 
zamieszkuje 317 000 osób, z czego w strefie Z1 około 970, 
a w strefie Z2 około 9 000 osób.

MAPA 1. GRANICE OOU LOTNISKA CHOPINA 
MAP 1. CHOPIN AIRPORT RUA BOUNDARIES
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The RUA area is 105.85 km2 with two designated zones, 
where restrictions and bans were introduced concerning the 
construction of new and change of the function of existing 
residential buildings (zone Z1) and facilities subject to special 
noise protection, such as hospitals, nursing homes, schools, 
kindergartens, nurseries etc. (zone Z2). Based on census records, 
the population of the RUA area is estimated at 317 000 people, 
including 970 in Z1 and 9,000 in Z2.
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Chopin Airport monitors noise through ongoing aircraft noise 
measurement and by preparing acoustic maps specifying the 
noise impact range. 

Currently the noise monitoring system consists of 9 fixed 
measurement points set up at various distances from the 
airport under main flight routes. Furthest from the airport are 
measurement point 2 „Piaseczno”, nearly 9 kilometres away, and 
measurement point 7 „Kossutha” more than 7 kilometres away. 
The closest one is point 1 „Załuski”, approx. 900 metres from 
the airport boundary. The measurements are carried out in line 
with applicable methodology, specified by the regulation of the 
Minister of the Environment. 

Ongoing access to data on the airport’s acoustic impact is 
provided – measurement results, as well as acoustic maps are 
published on a regular basis on the airport’s website. 

A rich base of acoustic and operational data, collected in 
the course of monitoring, together with information on land 
development, is used for diversified analyses aimed at noise 
compliance control, reviewing changing trends in the acoustic 
environment and monitoring the efficiency of noise control 
measures. 

It should be added that in 2011 the noise impact structure 
in airport surroundings changed due to the suspension 
of operations on runway 1, which was under repair until 
September. Moving all traffic to runway 3 caused increased noise 
in some areas located at Ochota, Włochy, Wola and Bemowo 
Warsaw districts and at the same time reduced noise within 
other areas, in Warsaw Włochy and Ursus districts, and the 
suburban Michałowice district. 

Lotnisko Chopina monitoruje hałas przez prowadzenie pomiarów 
ciągłych hałasu lotniczego oraz sporządzanie map akustycznych 
określających zasięg oddziaływania hałasu.

Obecnie system monitorowania hałasu składa się z 9 stałych 
punktów pomiarowych rozmieszczonych w różnej odległości od 
lotniska pod głównymi trasami przelotów statków powietrznych. 
Najdalej położony jest punkt pomiarowy nr 2 „Piaseczno” – 
w odległości blisko 9 km od lotniska oraz punkt pomiarowy nr 7 
„Kossutha” – ponad 7 km od lotniska. Najbliżej zlokalizowany 
jest punkt pomiarowy nr 1 „Załuski” – około 900 m od granicy 
lotniska. Pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującą 
metodyką, określoną właściwym rozporządzeniem Ministra 
Środowiska. 

Zapewniony jest stały dostęp do informacji o akustycznym 
oddziaływaniu lotniska – wyniki pomiarów hałasu, jak również 
mapy akustyczne publikowane są na bieżąco na stronie 
internetowej lotniska.

Zgromadzona w wyniku prowadzonego monitoringu bogata 
baza danych akustycznych i operacyjnych w połączeniu 
z informacjami o zagospodarowaniu terenu wykorzystywana 
jest do prowadzenia wielokierunkowych analiz, których celem 
jest kontrola zgodności z akustycznymi standardami jakości 
środowiska, badanie trendów zmian klimatu akustycznego 
i efektywności działań realizowanych w zakresie ochrony  
przed hałasem.

Warto dodać, że w 2011 roku zmienił się rozkład oddziaływania 
hałasu w otoczeniu lotniska, ze względu na konieczność 
wyłączenia z eksploatacji do końca sierpnia przebudowywanej 
drogi startowej nr 1. Przeniesienie całości ruchu lotniczego na 
drogę startową nr 3 spowodowało zwiększenie oddziaływania 
hałasu na terenach położonych w części dzielnic Ochota, Włochy, 
Wola, Bemowo, przy jednoczesnym jego zmniejszeniu w części 
dzielnic Włochy i Ursus oraz gminy Michałowice. 

Odpowiedzialnelotnisko.pl 
Informacja o działaniach ograniczających hałas oraz o samym obszarze 
OOU znajduje się na stronie internetowej www.odpowiedzialnelotnisko.pl

Odpowiedzialnelotnisko.pl 
Information concerning noise control measures and the RUA is available 
at the website: www.odpowiedzialnelotnisko.pl
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7.4. NOISE MITIGATION

A comprehensive approach to solving problems related to noise 
emissions was introduced, in line with the sustainable approach 
principle. Measures are taken in all areas of activity, as stipulated 
by Directive 2002/30/EC.

A sustainable approach to noise impact
Directive 2002/30/EC imposes on member states the obligation 
to apply the so called sustainable approach in solving problems 
related to environmental impact of aircraft noise. This requires 
all those involved to take action with respect to the following:
– limiting noise emitted by aircraft (reducing noise at the 

source), 
– proper planning and development of land adjacent to the 

airport, 
– operational measures, 
– introducing constraints and bans concerning aircraft 

operations at airports. 
The actions should be taken by all parties having influence on 
mitigation of noise impact of airports, and the airport operator is 
one of many stakeholders in the process. 

Measures available to airport operators mostly include 
operational actions. In order for them to be successful, 
involvement is needed of all airport users. Minimising noise 
impact is not possible without the active participation of the 
Polish Air Navigation Services Agency, which is responsible 
for the optimisation of take-off and landing procedures. 
Recently, this mainly concerned modifying P-RNAv procedures 
(precision-area navigation) – changes were made to take-off 
routes, contributing to reducing the noise impact on the main 
take-off direction over a dense housing area. PPL and PANSA also 
worked together on implementing CDA procedures (continuous 
descent approach). 

Grzegorz Hlebowicz, Spokesman for Polish Air Navigation 
Services Agency (PANSA)  
Air traffic control, flight information service, planning of air 
traffic flow over Poland, coordination of air space occupancy, 
running crew check-in offices and updating and issuing aviation 
publications are only some of many areas of activity of the 
Polish Air Navigation Services Agency. Our air navigation 
services oversee the safety of aircraft both en route and on the 
ground. Thus, our working closely with Chopin Airport is only 
natural. 

7.4. OGRANICZANIE HAłASU LOTNICZEGO

Wdrożono kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów 
wynikających z emisji hałasu lotniczego do środowiska zgodnie 
z zasadą „zrównoważonego podejścia”. Prowadzone są działania 
we wszystkich obszarach, wg priorytetów określonych dyrektywą 
2002/30/WE.

Zrównoważone podejście do oddziaływania hałasu
Dyrektywa 2002/30/WE nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek stosowania tzw. zrównoważonego podejścia 
do rozwiązywania problemów wynikających z oddziaływania 
hałasu lotniczego na środowisko. Jego wdrożenie wiąże 
się z koniecznością prowadzenia działań w następujących 
obszarach:
– ograniczanie hałasu emitowanego przez statki powietrzne 

(zmniejszanie poziomu hałasu u źródła), 
– odpowiednie planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 

terenów wokół lotniska, 
– działania operacyjne, 
– wprowadzanie ograniczeń i zakazów dotyczących 

wykonywania operacji lotniczych na lotniskach. 
Działania te powinny być prowadzone przez wszystkie 
podmioty, które mogą mieć wpływ na ograniczenie uciążliwości 
hałasowej lotnisk, a zarządzający lotniskiem jest jednym z wielu 
uczestników tego procesu.

 
Wśród możliwych do realizowania działań, zarządzający 
lotniskiem może prowadzić przede wszystkim działania 
operacyjne. Aby były one skuteczne, konieczne jest 
zaangażowanie i współpraca wszystkich podmiotów 
korzystających z lotniska. Dla minimalizowania oddziaływania 
hałasu lotniczego znaczącą rolę odgrywa współpraca z Polską 
Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie optymalizacji 
stosowanych na lotnisku procedur startów i lądowań. 
W ostatnim czasie dotyczyła ona głównie modyfikacji procedur 
P-RNAv (precyzyjnej nawigacji obszarowej) – wprowadzone 
zostały zmiany przebiegu tras startów, które przyczyniły się 
do ograniczenia oddziaływania hałasu na terenach znajdujących 
się na głównym kierunku startów, na których zlokalizowana jest 
intensywna zabudowa mieszkaniowa. Współpracowano także 
przy wdrażaniu procedur CDA (podejścia do lądowania ze stałym 
zniżaniem). 

Grzegorz Hlebowicz, Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej (PAŻP) 
Kontrola ruchu lotniczego, służba informacji powietrznej, 
planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską, 
koordynacja zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzenie 
biur odpraw załóg oraz aktualizacja i wydawanie publikacji 
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Apart from day to day cooperation, we undertake additional 
joint steps to introduce solutions aimed at mitigating the 
noise nuisance affecting the local community. One of such 
steps involves the introduction of a piloting technique called 
Continuous Descent Apporach, allowing for a reduction of noise 
and exhaust emissions. The Warsaw airport is the country’s 
largest airport – nearly half of Polish air traffic passes through 
here. The forecasts suggest that passenger and cargo traffic will 
grow, therefore Chopin Airport will have to continue to develop 
its infrastructure and provide airlines with best quality services. 

The need to limit the noise impact in night time was one of the 
main reasons Chopin Airport applied to the Civil Aviation Office 
to introduce flight schedule coordination, which will result in 
a drop of night operations. 

Changes in fleet structure made by airlines operating from 
Chopin Airport are also an important factor. In 2005 noise 
charges depending on aircraft acoustic parameters were 
introduced. The principle is to promote aircraft with better 
acoustic features and limiting air traffic in night time by setting 
higher rates for such operations. 

7.5. WATER AND SEWAGE MANAGEMENT

Consumption of water purchased from the Municipal Water and 
Sewerage Company in 2011 totalled 362,967 m3. 

In Autumn 2011 the airport carried out a modernisation of the 
technical monitoring system for determining the parameters 
of stormwater and meltwater runoff directed to the Potok 
Służewiecki river in terms of their volumes, quality and 
utilisation of the retention system. This allowed for a more 
rational use of the water and sewage infrastructure, keeping 
track of all changes on an online basis and more effective 
response to threats, such as inflow of waste polluted by oil 
derivative substances or large volumes of runoff due to heavy 
rain or snowfall. 

Requirements with respect to the quality of stormwater runoff 
directed to the Potok Slużewiecki river are as follows: for slurry 
<100 mg/l, for oil derivative substances <15 mg/l. Under an 
agreement, wastewater quality is controlled six times a year 
by the laboratory at the Mazowieckie Province Inspectorate 
of Environmental Protection. Tests confirmed that in 2011 
wastewater quality limits were not exceeded. 

lotniczych to tylko niektóre z licznych sfer działalności Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej. Nasze służby żeglugi powietrznej 
dbają o bezpieczeństwo statków powietrznych zarówno 
w przestrzeni powietrznej, jak i na ziemi. Nasza współpraca 
z Lotniskiem Chopina jest więc naturalną koniecznością.

Poza tę naturalną konieczność wykracza wspólne działanie 
na rzecz wprowadzania rozwiązań zmniejszających uciążliwość 
operacji lotniskowych dla mieszkańców okolic lotniska. 
Jednym z takich działań jest upowszechnienie techniki pilotażu 
Continuous Descent Apporach, która pozwala na redukcję 
hałasu i zmniejszenie emisji spalin. Warszawskie lotnisko jest 
największym lotniskiem w Polsce – tutaj odbywa się prawie 
połowa ruchu lotniczego w naszym kraju. Z prognoz wynika, że 
ruch pasażerski i cargo będzie się zwiększał. Dlatego Lotnisko 
Chopina będzie musiało kontynuować rozwój infrastruktury 
i oferować przewoźnikom usługi lotniskowe na najwyższym 
światowym poziomie.

Potrzeba ograniczenia oddziaływania hałasu w porze nocy była 
jednym z głównych powodów wystąpienia Lotniska Chopina 
z wnioskiem do ULC o wprowadzenie koordynacji rozkładów 
lotów, co przyczyni się do ograniczenia liczby operacji lotniczych 
wykonywanych w porze nocnej.

Istotną rolę odgrywają również zmiany w strukturze floty 
lotniczej wprowadzane przez przewoźników korzystających 
z Lotniska Chopina. W 2005 roku lotnisko wprowadziło 
opłaty za korzystanie z lotniska, zróżnicowane w zależności 
od parametrów akustycznych statków powietrznych, tzw. 
opłaty hałasowe. Podstawowym założeniem jest promowanie 
samolotów charakteryzujących się najlepszymi parametrami 
akustycznymi w swojej klasie wagowej oraz ograniczanie ruchu 
lotniczego w porze nocy przez ustalenie wyższych stawek opłat 
w tym przedziale czasu.

7.5. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Zużycie wody miejskiej zakupionej od MPWiK w roku 2011 
wyniosło 362.967 m3. 

W 2011 roku lotnisko przeprowadziło modernizację systemu 
monitoringu technicznego w zakresie określania parametrów 
ścieków deszczowych i wód roztopowych odprowadzanych 
do Potoku Służewieckiego pod względem ich ilości, jakości 
oraz wykorzystania sytemu retencyjnego. Pozwoliło to 
na bardziej racjonalne korzystanie z infrastruktury wodno-
-kanalizacyjnej, śledzenie on-line zmian parametrów oraz na 
szybsze reagowanie i przeciwdziałanie skutkom w przypadku 
pojawienia się zagrożeń, jak napływ na teren lotniska ścieków 
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi czy 
pojawienie się dużej ilości wód w konsekwencji intensywnych 
opadów atmosferycznych. 
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Wymagania odnośnie jakości ścieków deszczowych 
odprowadzanych do Potoku Służewieckiego są następujące: 
dla zawiesiny <100 mg/l, dla substancji ropopochodnych 
<15 mg/l. Jakość ścieków kontrolowana jest sześć razy w roku 
przez laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, na podstawie zawartej umowy. Pomiary jakości 
ścieków w 2011 roku nie wykazały przekroczeń.

W gospodarce ściekowej lotniska należy uwzględnić wielkość 
zużytego środka do odladzania samolotów oraz nawierzchni. 
Poniższa tabela prezentuje poziom zużycia środka w sezonie 
zimowym 2010/2011.

The de-icing liquid with glycol concentration below 3 percent 
was drained into the sewage and liquid with glycol concentration 
over 3 percent was removed for utilisation. Waste water from  
de-iced surfaces was directed to the municipal sewerage system. 

7.6. WASTE

Activities relating to hazardous and other than hazardous waste 
management were carried out in line with the requirements set 
out in the permits of the Governor of the Mazowieckie Province 
and the Marshal of the Mazowieckie Province. 

In 2011, selective municipal recyclable waste collection was 
implemented in Terminal A. With respect to the Sonata office 
building, a manual concerning selective waste collection was 
drawn up, and waste bins were to be placed in the building in 
2012. 

In 2011 the amount of recyclable and recoverable waste 
generated was comparable to the year before – 114.485 Mg 
(117.875 Mg in 2010). Its sale of which brought a revenue 
of PLN 20,132.20. 

TABELA 30. ILOŚć ZUŻyTEGO ŚRODKA DO ODLADZANIA W SEZONIE ZIMOWyM 2010/2011 
TABLE 30. AMOUNT OF DE-ICING AGENT USED IN 2010/2011 WINTER SEASON

Odladzana powierzchnia

Surface de-iced

Typ środka

Type of agent

Wielkość zużytego środka

Volume

Samoloty
Aircraft

Płyn KilfrostABC3
KilfrostABC3 liquid

1150 m3

Nawierzchnia na Lotnisku
Airport pavements

Granulat Safeway SF
Safeway SF granular deicer

675 000 kg

Płyn Safeway KF
Safeway KF liquid

1 006 000 l

Granulat chlorku wapnia
Granular calcium chloride

159 500 kg

Zużyty płyn do odladzania był w postaci ścieku odprowadzony 
do kanalizacji sanitarnej, tam gdzie stężenie glikolu było 
mniejsze niż 3 proc. Pozostała część, w której stężenie 
glikolu przekraczało 3 proc., została wywieziona do utylizacji. 
Natomiast ścieki z odladzanych nawierzchni były odprowadzane 
do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej.

7.6. ODPADy

Działania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
i innymi niż niebezpieczne prowadzone były zgodnie 
z wymogami określonymi w zezwoleniach Wojewody 
Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W 2011 roku w Terminalu A wdrożono system selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych o charakterze surowców 
wtórnych. Dla biurowca Sonata opracowano instrukcję dotyczącą 
selektywnej zbiórki tych odpadów, a system koszy do segregacji 
odpadów pojawi się w budynku w 2012 roku.

W 2011 roku wytworzono porównywalną do 2010 roku ilość 
odpadów przeznaczonych do recyklingu i odzysku – 114,485 Mg  
(117,875 Mg – 2010 roku), ze sprzedaży których uzyskano 
przychód w wysokości 20 132,20 złotych.

Airport sewage management must consider the volumes of 
aircraft and runway de-icing agent applied. The table below 
details the amounts of de-icing agents used in the 2010/2011 
winter season.
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The amount of municipal waste from cleaning of aircraft done 
by handling companies increased by 7.17 percent compared to 
2010, reaching 678.350 Mg. 

Rates of municipal waste from cleaning of aircraft were almost 
the same as the year before. Waste volume as per 1 aircraft 
movement amounted to 4.75 kg (4.74 kg in 2010), and as per 
1 passenger 0.072 kg (0.073 kg in 2010). 

7.7. THE LOCAL ENvIRONMENT

Chopin Airport is located outside the area protected under the 
Environmental protection act of 16 April 2004 (J. of L. no 92, 
item 880). Within 10 km from the Airport there are six nature 
reserves (Kabaty Forest, the Ursynów Escarpment, Natolin 
Forest, Raszyn Ponds, Morysin and Czerniaków Lake), Natura 
2000 area: “Las Natoliński” (Natolin Forest) PLH 140042 and 
“Dolina Środkowej Wisły” (the mid-Vistula valley) PLB140004, an 
ecological use site “Jeziorko Imielińskie” (Imielin Lake) and the 
Warsaw Area of Protected Landscape. 

The Airport must prevent threats resulting from the intrusion 
of animals. For bird control Chopin Airport uses the services 
of a falconer. The airport has also installed an acoustic bird 
repelling system. In 2011, the Airport recorded 16 incidents 
involving bird strikes, which calculated as per 10,000 aircraft 
movements gives a KPI of 1.12. 

TABELA 31. ODPADy WG TyPU ODPADU W 2011 ROKU W TONACH 
TABLE 31. WASTE ACCORDING TO TyPE IN 2011 (IN TONNES)

2011

2011

2010

2010

Dynamika

Change

Całkowita ilość odpadów
Total volume of waste

4050,5388 4146,0039 -2,6

Odpady niebezpieczne
Hazardous waste

18,4079 17,2242 6,87

Odpady inne niż 
niebezpieczne
Other than hazardous waste

641,7589 1086,0699 -69,23

Odpady komunalne
Municipal waste

3390,372 3052,71 11,06

TABELA 32. LICZBA ZDARZEń Z PTAKAMI W 2011 W PRZELICZENIU NA 10 000 OPERACJI LOTNICZyCH W PODZIALE 
NA MIESIąCE 
TABLE 32. NUMBER OF INCIDENTS INvOLvING BIRD STRIKES IN 2011 AS PER 10,000 AIRCRAFT MOvEMENTS DIvIDED 
INTO MONTHS

Miesiąc

Month

I

I

II

II

III

III

IV

IV

V

V

VI

VI

VII

VII

VIII

VIII

IX

IX

X

X

XI

XI

XII

XII

KPi 0 0 0 0 1,58 2,35 6,91 0,76 0 0,80 0 0

Ilość odpadów komunalnych pochodząca ze sprzątania 
samolotów przez firmy handlingowe wzrosła w porównaniu 
do 2010 roku o 7,17 proc. i wynosiła 678,350 ton. 

Wskaźniki odpadów komunalnych wytwarzanych podczas 
sprzątania samolotów w porównaniu do 2010 roku prawie nie 
uległy zmianie. W przeliczeniu na 1 operację lotniczą było to 
4,75 kg (4,74 kg w 2010 roku, a w przeliczeniu na 1 pasażera 
0,072 kg (0,073 kg w 2010).

7.7. ŚRODOWISKO PRZyRODNICZE

Teren Lotniska Chopina znajduje się poza granicami obszarów 
objętych ochroną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880). Natomiast 
w promieniu około 10 km od lotniska znajduje się sześć 
rezerwatów (Las Kabacki, Skarpa Ursynowska, Las Natoliński, 
Stawy Raszyńskie, Morysin, Jezioro Czerniakowskie), Obszary 
Natura 2000: „Las Natoliński” PLH 140042 i „Dolina Środkowej 
Wisły” PLB140004, użytek ekologiczny „Jeziorko Imielińskie” 
oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Ważnym zadaniem lotniska jest przeciwdziałanie 
niebezpiecznym zdarzeniom spowodowanym obecnością 
zwierząt na jego terenie. By zapobiegać ryzykom związanym 
z obecnością ptaków, Lotnisko Chopina współpracuje 
z sokolnikiem. Ponadto lotnisko zainstalowało dźwiękowe 
odstraszacze ptaków. W 2011 roku na lotnisku odnotowano 
16 zdarzeń z udziałem ptaków, co w przeliczeniu na 10 000 
operacji lotniczych daje wskaźnik (KPI) o wielkości 1,12. 
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Witold Piechota, Environmental Protection Division 
Manager 
Informing the community to the fullest extent about the 
airport’s environmental impact is one of our basic principles of 
operation, and all investment plans are publicly consulted to 
develop solutions which are optimal for the airport and in terms 
of its impact on the surrounding environment. 

Apart from complying with environmental best practices in 
our activities, we try to compensate the local community for 
the inconvenience caused by airport operations. To that end, 
the biggest challenge we face is the implementation of tasks 
resulting from the establishment of Chopin Airport restricted 
use area. Under new regulations the airport may be required to 
pay damages for increased aviation noise in this area. 

As a “responsible airport” we also take air protection measures. 
We use modern, energy efficient equipment, but also look 
for additional means to reduce carbon and greenhouse gas 
emissions, as reflected by granting us the Airport Carbon 
Accreditation certificate in December 2011. 

The airport’s environmental impact depends not only on the 
operator, but also other airport stakeholders, in particular 
airlines, ground handling companies and the Polish Air 
Navigation Services Agency, managing air traffic. Steps have 
been taken to get our partners involved in environmental 
protection activities in line with the Collaborative 
Environmental Management concept.

We plan further joint actions, also involving Warsaw 
authorities, in order to develop the best possible measures 
of limiting the airport’s environmental impact. We will also 
continue to participate, as much as we can, in the law-making 
process with respect to regulations related to environmental 
requirements in air traffic. We are interested in regulations 
allowing the aviation industry to reach its full potential  
with the smallest possible impact on the environment.

Witold Piechota, Kierownik Działu Ochrony Środowiska 
Jako jedną z podstawowych zasad naszej działalności, 
przyjęliśmy zasadę pełnego informowania społeczeństwa 
o oddziaływaniu lotniska na otoczenie, a wszelkie zamierzenia 
inwestycyjne są szeroko konsultowane celem wypracowania 
rozwiązań optymalnych z punktu widzenia funkcjonowania 
lotniska i jego wpływu na otoczenie.

Niezależnie od realizacji dostępnych działań technicznych 
i organizacyjnych zgodnie z najlepszymi praktykami 
w dziedzinie ochrony środowiska na lotniskach, staramy 
się rekompensować okolicznym mieszkańcom negatywne 
skutki jego działalności. W tym zakresie największym 
wyzwaniem jest realizacja zadań wynikających z utworzenia 
Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Lotniska Chopina. 
Wprowadzone uregulowania prawne w tym zakresie są 
podstawą do finansowania odszkodowań z tytułu zwiększonego 
oddziaływania hałasu lotniczego na terenie tego obszaru.

Jako „odpowiedzialne lotnisko” wpisujemy się także w działania 
związane z ochroną powietrza. Eksploatujemy nowoczesne, 
energooszczędne urządzenia, jednak mimo to poszukujemy 
możliwości dalszego ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
i innych tzw. gazów cieplarnianych do powietrza, co zostało 
potwierdzone przyznanym nam w grudniu 2011 r. certyfikatem 
w programie Airport Carbon Accreditation.

Oddziaływanie lotniska na środowisko jest efektem 
działalności nie tylko naszego przedsiębiorstwa, lecz także 
innych użytkowników lotniska, a wśród nich przede wszystkim 
linii lotniczych, firm handlingowych zajmujących się 
obsługą naziemną oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 
zarządzającej ruchem lotniczym w przestrzeni powietrznej. 
Podjęte zostały inicjatywy służące włączeniu naszych partnerów 
do działań realizowanych na rzecz ochrony środowiska, zgodnie 
z ideą Collaborative Environmental Management.

Planujemy dalsze rozszerzanie tej współpracy, jak również 
włączenie do tych działań miasta st. Warszawy, celem 
wypracowania jak najlepszych metod ograniczania wpływu 
lotniska na środowisko. Staramy się również uczestniczyć 
w miarę możliwości w procesie legislacyjnym w zakresie 
regulacji związanych z ochroną środowiska w transporcie 
lotniczym. Przykładamy dużą wagę do tworzenia takich 
uregulowań prawnych, które pozwolą maksymalnie 
wykorzystać potencjał lotnictwa, przy jak najmniejszym jego 
wpływie na otoczenie.
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8.1. RESTRICTED USE AREA (OOU)

Chopin Airport plays an important part both in Warsaw 
infrastructure and in the country’s transport network. Its 
operations have not only economic and environmental 
consequences, but also social ones, felt especially by people 
who live in close proximity to the airport. Reducing aviation 
noise and preventing its negative impact is one of the airport’s 
biggest responsibilities towards the local community and the 
environment. In order to improve the quality of life of local 
inhabitants and provide them with easier means to execute their 
rights, the Restricted Use Area (RUA) was established. 

Michał Wąsowicz, Mayor of Warsaw’s Włochy District 
An airport always has its benefits and inconveniences. Whereas 
the former mainly relate to companies, the latter usually affect 
residents. We are pleased that Chopin Airport understands 
this relation and takes active part in projects aimed at the well 
being of inhabitants of Okęcie and the entire Włochy district. 
We are convinced that the excellent cooperation between  
the District office and the airport so far is only the beginning  
of larger joint projects in the near future. 

On August 4 2011 the resolution defining the boundaries of 
the new RUA for Chopin Airport was implemented. It is based 
on acoustic maps prepared in accordance with Ministry of 
Environment guidelines and taking into account the contents 
of the “Ecological review”, a report determining the airport’s 
current and forecast acoustic impact. 

The RUA covers an area of 105.85 km2 in the Warsaw districts of 
Włochy, Ursus, Ursynów, Mokotów, Wilanów, Ochota, Wola and 
Bemowo, as well as the districts around Warsaw–Michałowice, 
Raszyn, Lesznowola, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Ożarów 
Mazowiecki, Stare Babice and Konstancin-Jeziorna. Owners of 
buildings located within the RUA may apply for financing by 
Chopin Airport of acoustic isolation, e.g. replacement of windows 
with more soundproof ones. 

8.1. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻyTKOWANIA 
(OOU)

Lotnisko Chopina to ważna część infrastruktury Warszawy 
i sieci transportowej całej Polski. Z jego działalnością wiążą 
się nie tylko skutki ekonomiczne i środowiskowe, lecz także 
społeczne odczuwane w szczególności przez społeczności 
zamieszkujące tereny leżące w bezpośrednim sąsiedztwie 
lotniska. Minimalizacja poziomu hałasu lotniczego oraz 
przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom to jedna 
z jego kluczowych odpowiedzialności względem otoczenia 
społecznego i środowiska naturalnego. Aby poprawić jakość 
życia osób mieszkających w sąsiedztwie Lotniska Chopina oraz 
ułatwić korzystanie z przysługujących im praw, ustanowiono 
Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU). 

Michał Wąsowicz, Burmistrz Dzielnicy Włochy 
m.st. Warszawy 
Obecność lotniska zawsze wiąże się z korzyściami oraz 
uciążliwością. O ile korzyści dotyczą głównie przedsiębiorców, 
o tyle uciążliwości przeważnie dotykają mieszkańców. Cieszymy 
się, że Lotnisko Chopina rozumie tę specyficzną zależność 
i chętnie angażuje się w projekty mające poprawić życie 
mieszkańców Okęcia i całej Dzielnicy Włochy. Jesteśmy jednak 
przekonani, że dobra współpraca między tutejszym urzędem 
a lotniskiem to tylko zalążek przyszłych i o wiele większych 
inicjatyw.

4 sierpnia 2011 roku uprawomocniła się uchwała określająca 
granice nowego OOU dla Lotniska Chopina. Granice OOU zostały 
wyznaczone w oparciu o mapy akustyczne sporządzone zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Środowiska oraz z uwzględnieniem 
treści „Przeglądu ekologicznego” – raportu określającego 
akustyczne oddziaływanie lotniska dla stanu obecnego 
i prognozowanego ruchu lotniczego. 

Obszar Ograniczonego Użytkowania OOU zajmuje powierzchnię 
105,85 km2 i obejmuje tereny w warszawskich dzielnicach 
Włochy, Ursus, Ursynów, Mokotów, Wilanów, Ochota, Wola 
i Bemowo, a także w gminach Michałowice, Raszyn, Lesznowola, 
Piaseczno, Piastów, Pruszków, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice 
i Konstancin-Jeziorna. Właściciele budynków położonych 
na terenie OOU mogą składać wnioski o sfinansowanie izolacji 
akustycznych – np. wymianę okien na bardziej szczelne. 
Całkowity koszt tego typu inwestycji ponosi Lotnisko Chopina. 

8. Zaangażowanie społeczne Lotniska Chopina 

8. Chopin Airport’s social involvement 
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The establishment of RUA is also aimed at introducing 
appropriate constraints concerning development of land around 
the Airport and technical requirements for buildings. Limitations 
were set on the construction of new residential buildings 
and facilities subject to special acoustic protection, such as 
hospitals, nursing homes, schools, kindergartens, nurseries etc. 
The regulations are to prevent further increase in the number 
of persons exposed to constant aircraft noise exceeding 
permissible levels. 

Noise may exceed levels permissible for residential buildings 
only in part of the Restricted Use Area. In the remaining part 
i.e. approximately two thirds of the entire area, noise standards 
are kept. 

Ustanowienie OOU ma na celu również ustalenie właściwych 
ograniczeń dotyczących zagospodarowania przestrzennego 
terenów w otoczeniu lotniska oraz wymagań technicznych 
dotyczących budynków. W strefach Z1 i Z2 Obszaru 
Ograniczonego Użytkowania, położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie lotniska, gdzie oddziaływanie hałasu jest największe, 
obowiązują ograniczenia dotyczące lokalizacji nowej zabudowy 
mieszkaniowej oraz obiektów podlegających szczególnej 
ochronie akustycznej, takich jak: szpitale, domy opieki, szkoły, 
przedszkola, żłobki itp. Uregulowania te mają zapobiec dalszemu 
wzrostowi liczby osób narażonych na stałe oddziaływanie hałasu 
lotniczego o poziomach wyższych niż dopuszczalne. 

Teren, na którym mogą występować przekroczenia norm hałasu 
dla zabudowy mieszkaniowej, zajmuje tylko część Obszaru 
Ograniczonego Użytkowania. Na pozostałej części OOU – czyli 
na około dwóch trzecich jego powierzchni nie występują 
przekroczenia norm hałasu w środowisku. 
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The establishment of the RUA was accompanied by a wide 
information campaign directed at residents of the area. The 
Airport prepared leaflets providing details of the RUA and rules 
of submitting and examining application for acoustic isolation 
of flats. Stands with applications and information material are 
available at offices of each district covered by the RUA. 

Chopin Airport also launched a special website for residents 
www.odpowiedzialnelotnisko.pl (responsible airport). 
The website provides details on the rules and procedure  
of examining applications, the full content of the resolution 
of the Regional Parliament of the Mazowieckie Province 
concerning the establishment of the RUA, as well as rights 
acquired by residents of districts and towns located near Chopin 
Airport. Residents of the RUA may also use phone information 
and contact Chopin Airport representatives via e-mail at 
odpowiedzialnelotnisko@polish-airports.com.

In December 2011 a meeting between Chopin Airport 
representatives, Piastów town authorities, city officials and 
members of the Economy and Environmental Protection 
Commission took place. It was devoted to mitigating noise  
in the Piastów area. 

Wprowadzeniu OOU towarzyszyła szeroka kampania 
informacyjna kierowana do mieszkańców obszaru. Lotnisko 
przygotowało ulotki informujące mieszkańców o obszarze 
OOU oraz o zasadach składania i rozpatrywania wniosków 
o wykonanie izolacji akustycznych mieszkań. Standy z wnioskami 
oraz z materiałami informacyjnymi są dostępne we wszystkich 
urzędach gmin i dzielnic z obszaru OOU. 

Lotnisko Chopina uruchomiło również dedykowaną mieszkańcom 
OOU stronę internetową www.odpowiedzialnelotnisko.pl. 
Na stronie można zapoznać się z zasadami i procedurą 
rozpatrywania wniosków, pełną treścią uchwały Sejmiku 
Mazowieckiego dotyczącą utworzenia OOU, a także dowiedzieć 
się, jakie prawa nabywają na jej podstawie mieszkańcy dzielnic 
i miejscowości położonych w pobliżu warszawskiego lotniska. 
Mieszkańcy OOU mają również możliwość korzystania z infolinii 
telefonicznej oraz mogą kontaktować się z przedstawicielami 
Lotniska Chopina za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
pisząc na adres odpowiedzialnelotnisko@polish-airports.com.

W grudniu 2011 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Lotniska Chopina z władzami Piastowa, przedstawicielami Rady 
Miejskiej i członkami Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska. 
Było ono poświęcone sprawom związanym z oddziaływaniem 
hałasu lotniczego na obszar Piastowa. 

8.2. LOTNISKO CHOPINA AKTyWNyM PARTNEREM 
SPOłECZNyM 

Lotnisko Chopina czuje się odpowiedzialne za wizerunek Polski 
w oczach pasażerów i przyczynia się do promocji polskiej 
kultury i gospodarki w środowisku międzynarodowym. Porty 
Lotnicze zarządzające Lotniskiem Chopina zostały uhonorowane 
w 2010 i w 2011 roku przez Business Centre Club prestiżowym 
tytułem Ambasadora Polskiej Gospodarki jako wiarygodny 
partner firm zagranicznych wspierający dobry wizerunek 
polskiego przedsiębiorcy. Lotnisko Chopina włączyło się również 
w promocję polskiej Prezydencji jako aktywny członek „Klubu 
Przyjaciół Prezydencji”. 

8.2. ACTIvE IN THE COMMUNITy

Chopin Airport feels responsible for Poland’s image in the eyes 
of passengers and contributes to promoting Polish culture and 
economy internationally. In 2010 and 2011 ‘Polish Airports’  
the operator of Chopin Airport, received the prestigious 
Ambassador of the Polish Economy status, awarded by the 
Business Centre Club. PPL was recognised as a credible partner 
of international companies, supporting the positive image  
of the Polish entrepreneur. Also, Chopin Airport took part in 
promoting the Polish Presidency in the European Union  
as an active member of the “Friends of the Presidency Club”.
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• Promoting art and culture
Bearing the name of Fryderyk Chopin since 2001, the Warsaw 
Airport has a particular obligation to support Polish culture. For 
years Chopin Airport has been the partner of Fryderyk Chopin 
National Institute, taking part in a number of the Institute’s 
projects. For a few years now Chopin Airport has been one of 
the sponsors of the “Chopin and his Europe” festival. In 2011, 
along with the city of Warsaw and the Chopin Society, Chopin 
Airport was involved in Chopin year ceremonies, celebrating 
the 200th anniversary of the birthday of the most renowned 
Polish composer. In 2011, Chopin Airport was the partner of 
the Fryderyk Chopin National Institute at the “Chopin and his 
Europe” festival and weekend recitals in Żelazowa Wola. On the 
10th anniversary of the naming of the airport, PPL employees 
were invited to visit the permanent exhibition at the Fryderyk 
Chopin Museum in the newly restored Ostrogski Castle in 
Warsaw. 

Those passing through Chopin Airport often have the 
opportunity to see interesting exhibitions. Hosting a fashion 
show and a photo exhibition, Chopin Airport joined other 
international airports promoting art and culture, including 
utilitarian art, through unique, prestigious events. In October 
2010, a series of photographs giving a “bird’s eye view,” taken 
by the photographer Kacper Kowalski were made available 
to viewers at Chopin Airport. Other photographs from the 
same series received an award at a young talent international 
photography contest – International Photography Awards. 

Patrycja Kowalska, Specialist for promotion at the Fryderyk 
Chopin National Institute 
As a long-time partner of the Fryderyk Chopin National Institute, 
Chopin Airport supported many of our major projects, including 
the International Music Festival Chopin and his Europe, Fryderyk 
Chopin International Piano Competition, a series of anniversary 
concerts and Chopin recitals in Żelazowa Wola. Chopin Airport 
is an active, reliable, open and positive partner. Our cooperation 
relies on loyalty and understanding between partners. I hope 
there are many unique joint projects still ahead of us. After all, 
we are united by a great common patron.

• Promocja kultury i sztuki
Do promocji kultury polskiej szczególnie zobowiązuje 
postać Fryderyka Chopina – od 2001 roku oficjalnego 
patrona warszawskiego lotniska. Lotnisko Chopina od lat jest 
partnerem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i aktywnie 
wspiera różnorodne działania Instytutu. Od kilku lat Lotnisko 
Chopina jest też sponsorem Festiwalu „Chopin i jego Europa”. 
W 2010 Lotnisko Chopina zaangażowało się w obchody Roku 
Chopinowskiego w związku z dwusetną rocznicą urodzin 
tego najsłynniejszego polskiego kompozytora. W Roku 
Chopinowskim lotnisko współpracowało również z miastem 
stołecznym Warszawa oraz z Towarzystwem Chopinowskim. 
W 2011 roku Lotnisko Chopina partnerowało Narodowemu 
Instytutowi Fryderyka Chopina podczas Festiwalu „Chopin 
i jego Europa” oraz podczas weekendowych recitali w Żelazowej 
Woli. Z okazji 10-lecia nadania lotnisku imienia Fryderyka 
Chopina jego pracownicy mieli okazję bezpłatnie zwiedzać 
wystawę stałą w Muzeum Fryderyka Chopina, które mieści się 
w odremontowanym Zamku Ostrogskich w Warszawie. 

Odwiedzający Lotnisko Chopina niejednokrotnie mają okazję 
zapoznać się z interesującymi wystawami. Lotnisko, organizując 
na swoim terenie pokaz mody czy wystawy fotografii, dołączyło 
do międzynarodowego grona lotnisk promujących kulturę 
i sztukę, w tym sztukę użytkową, przez oryginalne, prestiżowe 
wydarzenia. W październiku 2010 roku na wystawie w terminalu 
Lotniska Chopina w Warszawie można było podziwiać cykl zdjęć 
z lotu ptaka autorstwa fotografa Kacpra Kowalskiego. Fotografie 
z tego cyklu (niewystawione w terminalu) zostały nagrodzone 
na międzynarodowym konkursie fotograficznym International 
Photography Awards. Celem tego konkursu jest wyłanianie 
i promowanie młodych talentów. 

Patrycja Kowalska, Specjalista w Dziale Promocji 
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina 
Lotnisko Chopina jako wieloletni partner Narodowego 
Instytutu Fryderyka Chopina wspierało sztandarowe projekty 
Instytutu, w tym Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin 
i jego Europa, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina, Cykl Koncertów Urodzinowych czy 
Recitali Chopinowskich w Żelazowej Woli. Lotnisko Chopina 
jest partnerem, na którego zaangażowanie, profesjonalizm, 
otwartość i serdeczność zawsze można liczyć. Nasza współpraca 
polega na partnerstwie, lojalności, a także wyrozumiałości. 
Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych, 
wyjątkowych projektów! W końcu połączył nas wspólny, wielki 
patron.
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• Promoting sports
As of 2004, Chopin Airport has been a sponsor of the Polish 
Olympic Committee, actively supporting the Polish Olympic 
Team. Chopin Airport’s philosophy is reflected by the mottos 
“We help you spread your wings” and “A good start”, which 
reflect the olympic spirit. The airport was the official partner 
of the Polish vancouver Olympic Team in 2010. Chopin Airport 
organised a sports radio contest whose winners were presented 
with tickets for the Olympic Games in vancouver. In 2011 Chopin 
Airport prepared for the 2012 European Football Championships 
and promoted the idea of sports voluntary service during 
Euro 2012. 

• Promocja sportu
Od 2004 roku Lotnisko Chopina jest sponsorem Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego i tym samym aktywnie wspiera Polską 
Reprezentację Olimpijską. Filozofię działania Lotniska Chopina 
określają hasła „Pomagamy rozwinąć skrzydła” i „Dobry start”, 
które wpisują się w wartości olimpizmu. Lotnisko było m.in. 
oficjalnym Partnerem Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej 
vancouver w 2010 roku. Lotnisko Chopina z okazji igrzysk 
zorganizowało sportowy konkurs radiowy, którego zwycięzcy 
wyjechali na olimpiadę do vancouver. W 2011 roku Lotnisko 
Chopina przygotowywało się do zbliżających się Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej 2012 i m.in. włączyło się w promocję idei 
wolontariatu sportowego w ramach Euro 2012. 

Obchody Roku Chopinowskiego 
Szczególnie ważny był dla Lotniska Chopina rok 2010, który Sejm RP ogłosił Rokiem Chopinowskim. 
Najważniejsze wydarzenie Roku Chopinowskiego, w które zaangażowane było lotnisko, to 
XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Lotnisko było również zaangażowane 
w produkcję 20-minutowego promocyjnego filmu dokumentalnego „Fryderyk 2010”. Jednym z walorów 
filmu jest oprawa muzyczna wykorzystująca najsłynniejsze i najbardziej rozpoznawalne utwory 
kompozytora w różnorodnych aranżacjach – od klasycznych wykonań, po interpretacje jazzowe. Film ten 
promował Polskę za granicą i został nagrodzony m.in. na festiwalu „The Golden City Gate” w Berlinie. 

Chopin Year celebrations 
The year 2010, declared as Chopin Year by the Polish Parliament, was particularly important to Chopin 
Airport. The most significant event of the Chopin Year in which the airport took part was the 16th 
International Fryderyk Chopin Piano Competition. The airport was also involved in the production 
of a 20-minute promotional documentary “Fryderyk 2010”. One of the film’s best features is its 
soundtrack, including Chopin’s greatest pieces in different arrangements – from classical performances 
to jazz interpretations. The movie promoted Poland abroad and received an award at “The Golden City 
Gate festival” in Berlin. 
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• Working together with spotters
Chopin Airport tries to address the expectations of a very special 
group of stakeholders from its social environment, i.e. spotters. 
Aviation fans who take photos and record aircraft operating 
from a given airport are a natural part of the airport community. 
Spotters are very familiar with planes, the airport, as well as all 
activities relating to air operations and their handling. The group 
runs a few websites and message boards, where information and 
photos can be shared. 

Warsaw Chopin Airport’s cooperation with spotters dates back 
almost ten years. In 2005 the first agreement with the Warsaw 
Association of Aviation Enthusiasts – Warsaw Spotters was 
signed. As a result, the Association became the airport’s offical 
partner, representing the position and interests of spotters. 
Spotters received special ID tags and reflective vests. The Airport 
also prepared the first spotter hill, from which photos can 
be taken above the airport fencing. In 2010, in the second 
cooperation agreement, Chopin Airport declared its support for 
spotters. 

2011 was particularly attractive for spotters due to the landings 
of Airbus A380 – the largest passenger aircraft, and Boeing B787 
Dreamliner. As part of a special event, spotters were presented 
with a number of special access passes, allowing them to take 
aircraft photos from up close. During other events, e.g. Photo 
Day, aviation enthusiasts could enter the airport’s restricted 
zone to take photos directly from the apron. Future plans for 
cooperation include the development of new spotters’ hills 
around the airport and further special events for pursuing 
the passion for aviation, during which access to the airport’s 
restricted zone will be possible.

Thanks to their knowledge of the airport, its infrastructure and 
surroundings, as well as standards and day-to-day operations, 
spotters are an excellent source of information about possible 
threats on the airside. They also comprise an important group 
of recipients of airport news, often producing materials about 
the airport and creating its image. 

• Współpraca ze spotterami
Lotnisko Chopina stara się odpowiadać również na oczekiwania 
wyjątkowej grupy interesariuszy ze swojego otoczenia 
społecznego, jaką są spotterzy, czyli pasjonaci obserwacji 
i fotografowania statków powietrznych. Miłośnicy lotnictwa, 
którzy fotografują i filmują statki powietrzne operujące 
na danym lotnisku, są naturalnym elementem środowiska, 
w którym funkcjonuje port lotniczy. Spotterzy są bardzo dobrze 
zaznajomieni zarówno z samolotami, lotniskiem, jak i całością 
działań i czynności, które składają się na operacje lotnicze i ich 
obsługę. Grupa ta tworzy kilka portali internetowych i forów, 
gdzie dzieli się informacjami oraz prezentuje swoje zdjęcia. 

Współpraca Lotniska Chopina w Warszawie ze spotterami 
datuje się na początek pierwszej dekady XXI wieku. 
W 2005 roku podpisano pierwsze porozumienie z Warszawskim 
Stowarzyszeniem Entuzjastów Lotnictwa „Warsaw Spotters”. 
Stowarzyszenie stało się tym samym oficjalnym partnerem 
lotniska reprezentującym stanowisko i potrzeby spotterów. 
Spotterzy otrzymali specjalne identyfikatory i kamizelki 
odblaskowe. Lotnisko przygotowało również pierwszą 
górkę spotterską, z której można wykonywać zdjęcia ponad 
ogrodzeniem lotniska. W 2010 roku w ramach ponownego 
podpisania porozumienia o wzajemnej współpracy Lotniska 
Chopina ze spotterami lotnisko zadeklarowało chęć pomocy 
w realizacji spotterskiej pasji. 

Rok 2011 był szczególnie atrakcyjny dla spotterów ze 
względu na wizyty na warszawskim lotnisku samolotów 
Airbus A380 – największego samolotu pasażerskiego na 
świecie i Boeinga B787 Dreamlinera. W ramach specjalnie 
zorganizowanej akcji spotterzy mieli zapewnioną znaczną pulę 
specjalnych wejściówek, które umożliwiały wejście na teren 
lotniska i realizację zdjęć samolotów z bardzo bliska. Ponadto 
zrealizowano na lotnisku specjalne wydarzenia (np. Photo Day), 
w trakcie których miłośnicy lotnictwa mogli wejść na teren 
strefy zastrzeżonej i z samej płyty lotniska wykonywać zdjęcia. 
Obecnie w ramach współpracy planowane jest postawienie 
i zagospodarowanie nowych górek spotterskich wokół lotniska, 
realizacja kolejnych specjalnych wydarzeń, podczas których 
możliwa będzie zastrzeżonej realizacja lotniczej pasji. 

Z uwagi na znajomość lotniska, jego infrastruktury i otoczenia, 
jak również standardów i typowych zachowań, spotterzy są 
doskonałym źródłem informacji o ewentualnych zagrożeniach 
w części operacyjnej. Są oni również istotną grupą odbiorców 
informacji lotniskowych, która tworzy materiały o lotnisku 
i kreuje samodzielnie jego wizerunek.
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Radek Oneksiak, Przedstawiciel Stowarzyszenia 
Entuzjastów Lotnictwa „Warsaw Spotters” 
Warszawskie Stowarzyszenie Entuzjastów Lotnictwa działa  
na podstawie porozumienia zawartego w marcu 2011 roku 
między przedsiębiorstwem państwowym Porty Lotnicze oraz 
Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja lotnictwa 
w szczególności fotografii lotniczej tzw. „plane spottingu” wśród 
mieszkańców Warszawy. Współpraca z instytucjami takimi 
jak wymienione powyżej, umożliwia nam budowę niezbędnej 
infrastruktury w okolicach Portu Lotniczego im. Fryderyka 
Chopina do realizowania naszej pasji, np. tzw. górki spotterskie, 
specjalne identyfikatory i kamizelki identyfikacyjne. 

Aktualnie prowadzimy wspólnie konsultacje w celu realizacji 
kolejnych inwestycji. 

Radek Oneksiak, Representative of the Association of 
Aviation Enthusiasts “Warsaw Spotters” 
The Warsaw Association of Aviation Enthusiasts operates  
on the basis of an agreement concluded in March 2011 
between us and PPL and Warsaw Fryderyk Chopin Airport. 

The aim of the Association is to popularize aviation, especially 
aviation photography, so-called “plane spotting” among 
Warsaw’s residents. Cooperation with such institutions as 
the ones mentioned above allows us to build the necessary 
infrastructure in the vicinity of the Fryderyk Chopin Airport 
to pursue our passion. We have been able to create so-called 
“spotter hills” and have special identification badges and vests.

Currently, we consult together in order to implement further 
investments. 

W listopadzie 2011 roku najbardziej zaangażowani pasjonaci skrzyknęli się w Internecie na spotkanie 
i wspólne sprzątanie terenu wokół ogrodzenia Lotniska Chopina w Warszawie. Sami kupili worki na 
śmieci i rękawiczki. Lotnisko poprosili o odbiór zebranych odpadów. W sobotni poranek (już o 7:30) 
na miejscu stawiło się ponad 30 osób, które z zapałem oczyściły cały teren ze śmieci. Spotterzy zebrali 
łącznie blisko 600 kg śmieci.

In November 2011, the most involved aviation fans arranged a meeting via the Internet to clean up the 
area around Warsaw Chopin Airport fencing. The spotters themselves bought rubbish bags and gloves, 
asking the airport to dispose of collected garbage. On a Saturday morning (as early as 7:30) more than 
30 persons reported at the spot and cleaned up the entire area. Nearly 600 kg of rubbish was collected. 
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• Cooperation with universities and colleges
The airport also shares its expertise cooperating with academic 
institutions, such as University of Warsaw and the Polish Air 
Force Academy in Dęblin. In February 2011 an agreement 
was signed with University of Warsaw’s Management Faculty 
for the second research project carried out jointly with the 
University and initiated by the Analyses and Projects Section at 
the Ownership Supervision Bureau. The elaboration of a study 
entitled „Services provided at airports in the European Union 
and Poland II – selected topics” was assigned to the Antitrust 
and Regulatory Studies Centre (CARS) of University of Warsaw’s 
Management Faculty. 

Tadeusz Skoczny, Ph. D., Head of the Antitrust and 
Regulatory Studies Centre, University of Warsaw  
In line with the Cooperation Agreement, concluded on 9 July 
2009, ’Polish Airports’ State Enterprise (PPL) and University 
of Warsaw’s Management Faculty (WZ UW) carry out joint 
research and publish their findings. What is particularly worth 
noting is that the research is done by teams comprised of both 
research fellows and PPL employees. Between 2009–2011 two 
projects were completed: “Services provided at airports in the 
EU and Poland – antitrust, legal and regulatory framework” 
and “Services provided at airports in the EU and Poland II – 
selected topics”. Research findings were published in collective 
works issued by the publishing house of the Management 
Faculty in 2010 and 2011. The books became very popular 
among various circles, including government bodies, such 
as the Ministry of Infrastructure and the Civil Aviation Office. 
Conclusions from the research can be directly applied by PPL 
in implementing the current operating strategy and preparing 
a new strategy for the enterprise. 

8.3. AIRPORT’S COMMUNITy-ORIENTED ACTIvITIES 

In 2011, ‘Polish Airports’, the operator of Chopin Airport, 
donated a total of PLN 230,072 to charity. Chopin Airport 
regularly engages in activities for the local community, e.g. 
through co-financing of initiatives in the Włochy area, where 
the airport is located. In 2010, a PLN 200 thousand donation 
allowed the H. Wieniawski State Music School to restore its 
concert hall and organise Chopin concerts. In the same year the 
Airport financed the building of two playgrounds for children 
and in 2011 it provided a kindergarten and two schools with 
a donation for a total amount of PLN 78,928 for purchase of 
computer equipment and learning aids. Chopin Airport is also 
involved in local events. In 2010, 10 thousand zlotys were 
donated for organising a local festival „Open gardens” and at 
family picnics, hosted by a local primary school, airport fire and 
rescue equipment was displayed. 

• Współpraca z uczelniami
Lotnisko dzieli się również swoją wiedzą ekspercką 
i współpracuje z instytucjami środowiska naukowego, takimi 
jak Uniwersytet Warszawski czy Wyższa Szkoła Sił Powietrznych 
w Dęblinie. W lutym 2011 roku podpisano umowę z Wydziałem 
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na wykonanie 
drugiego projektu badawczego realizowanego przy współpracy 
z UW, a przygotowanego z inicjatywy Zespołu Analiz i Projektów 
Biura NW. Wykonanie projektu badawczego pt. „Usługi 
portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce II – wybrane 
zagadnienia” powierzono Centrum Studiów Antymonopolowych 
i Regulacyjnych (CARS) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Kierownik Centrum Studiów 
Antymonopolowych i Regulacyjnych,  
Uniwersytet Warszawski 
Na podstawie Porozumienia o Współpracy, zawartego w dniu 
9 lipca 2009 r., przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze 
(PPL) i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (WZ 
UW) realizują wspólne badania i publikują ich wyniki. Badania 
te są unikalne m.in. dlatego, że są prowadzone przez zespoły 
składające się zarówno z pracowników naukowych WZ UW, jak 
i pracowników PPL. W latach 2009–2011 zrealizowano dwa 
projekty badawcze – „Usługi portów lotniczych w EU i Polsce 
– uwarunkowania antymonopolowo-prawne i regulacyjne” 
oraz „Usługi portów lotniczych w UE i Polsce cz. II – wybrane 
zagadnienia”. Rezultaty tych badań zostały opublikowane 
w pracach zbiorowych wydanych przez Wydawnictwo Naukowe 
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 
i 2011 r. Książki te spotkały się z dużym zainteresowaniem 
bardzo wielu środowisk, w tym organów administracji 
publicznej, łącznie z Ministerstwem Infrastruktury i Urzędem 
Lotnictwa Cywilnego. Wnioski z przeprowadzonych badań 
mogą być wprost wykorzystywane przez PPL w ramach 
realizacji aktualnej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa 
lub budowy nowej strategii jego rozwoju.

8.3 DZIAłANIA SPOłECZNE LOTNISKA 

W 2011 roku zarządzające Lotniskiem Chopina Porty Lotnicze 
przekazały na cele społeczne darowizny na łączną kwotę 
230 072 złotych. Lotnisko Chopina systematycznie angażuje się 
w działania na rzecz społeczności lokalnych, z którymi sąsiaduje, 
m.in. przez współfinansowanie inicjatyw realizowanych 
w dzielnicy Włochy, na terenie której położone jest lotnisko. 
W 2010 roku darowizna w wysokości 200 tys. złotych umożliwiła 
Państwowej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego remont sali 
koncertowej i organizację koncertów chopinowskich. Lotnisko 
w tym samym roku sfinansowało budowę dwóch placów zabaw 
dla dzieci z terenu pobliskich osiedli mieszkalnych, a w 2011 
roku podjęło decyzję o przekazaniu przedszkolu oraz dwóm 
szkołom darowizny na łączną sumę 78 928 złotych na zakup 
sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych. Lotnisko 
Chopina uczestniczy również w lokalnych imprezach.  
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Chopin Airport employees are also ready to provide aid in 
emergency situations, as when they gave up their annual 
integration events to donate the saved up PLN 500 thousand to 
a flood relief fund. 

One of the most important charity events to which „Polish 
Airports” lent its support was the Great Orchestra of Christmas 
Charity. As part of PPL’s contribution, auctions of exclusive tours 
around the airport were held. More than 50 people took part in 
the auction, bidding up to 20.5 thousand zlotys in total. Some 
of the available tours were “The airport from the perspective of 
operational services” and “The airport by night”. The highest bid, 
6.1 thousand zlotys, was offered for the tour “Airport from the 
inside”. 

In 2011, Chopin Airport also made a donation for the Orchestra 
in the amount of PLN 50 thousand. The Airport also supported 
such organisations as the Society for the Care of the Blind and 
Society of Parents of Children Suffering from Cerebral Palsy. 
A special form of commitment of Chopin Airport employees 
is the activity of the Club of voluntary Blood Donors at PPL. 
Chopin Airport employees donate blood and actively promote 
the concept of blood donation. 

W 2010 roku przekazano 10 tys. złotych na organizację 
lokalnego festiwalu „Otwarte ogrody”, wystawiano też 
sprzęt ratunkowy i gaśniczy w trakcie rodzinnych pikników 
organizowanych przez pobliską szkołę podstawową. 

Pracownicy Lotniska Chopina angażują się także w pomoc 
w nagłych sytuacjach, czego przykładem była m.in. rezygnacja 
z organizacji corocznych wydarzeń integracyjnych i przekazanie 
zaoszczędzonej wspólnie kwoty 500 tys. złotych szkołom 
w dotkniętych powodzią miejscowościach: Wilkowie, Świniarach 
oraz Zagłobie. 

Z kolei jednym z ważniejszych działań o charakterze 
charytatywnym, w których Lotnisko Chopina uczestniczyło 
w 2011 roku, była pomoc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy (WOŚP). W ramach współpracy z WOŚP zorganizowano 
pięć ekskluzywnych wycieczek po lotnisku, które można było 
licytować podczas aukcji charytatywnych na rzecz WOŚP. 
W licytacji wzięło udział ponad 50 osób, internauci wylicytowali 
łącznie ponad 20,5 tys. złotych. Można było wylicytować m.in. 
udział w wycieczce: „Lotnisko oczami służb operacyjnych” 
i „Lotnisko nocą”. Najwyższą kwotę – 6,1 tys. złotych uzyskało 
zaproszenie na wycieczkę pt. „Lotnisko od kuchni”. 

Ponadto w 2011 roku Lotnisko Chopina przekazało na rzecz 
realizacji celów WOŚP darowiznę w wysokości 50 tys. złotych. 
Lotnisko wsparło finansowo również takie organizacje, jak 
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz Stowarzyszenie 
Rodziców z Dziećmi z Porażeniem Mózgowym. Szczególną formą 
zaangażowania społecznego pracowników Lotniska Chopina 
jest działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PPL. 
Pracownicy PPL zarządzającego Lotniskiem Chopina oddają krew 
i aktywnie promują ideę krwiodawstwa. 
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Magdalena Powierża, Specialist, PPL Communication 
Division 
The corporate social responsibility policy is implemented not 
only through activities related to the establishment of the 
Restricted Use Area. Answering the needs of residents of Włochy 
district, where the airport is located, PPL co-finances different 
local projects. For example, thanks to a donation of 200 
thousand zlotys, H. Wieniawski State Music School was able to 
refurbish its concert room and host Chopin concerts. 

The airport takes active part in events held at the Primary 
School at Malownicza street, providing fire and rescue 
equipment for display during family picnics. Recently, airport 
employees joined other companies present at the airport to 
organise a picnic during which participants learned about the 
tasks carried out by each airport service, saw airport equipment 
and were given first aid lessons. The event included spotters’ 
visit at the apron – this day Chopin Airport accommodated 
a number of planes with vintage, traditional painting, which 
provided a tremendous opportunity for taking memorable 
photos. 

The companies social commitment is also reflected in financial 
aid provided to those in need. Over 230 thousand zlotys were 
donated to employees requiring help and external institutions. 

’Polish Airports’ plan to involve employees even more by 
launching employee’ voluntary service. The first step was 
conducting an online survey on the topic. The next stage will 
be organising a grant contest, as part of which employees 
themselves will propose actions worth getting involved in and 
will indicate the beneficiaries of the programme. 

Magdalena Powierża, Specjalista w Dziale Komunikacji PPL 
Polityka społecznej odpowiedzialności prowadzona jest 
nie tylko w oparciu o działania związane z Obszarem 
Ograniczonego Użytkowania. Odpowiadając na potrzeby 
mieszkańców dzielnicy Włochy, w której położone jest 
lotnisko, PPL współfinansuje realizowane tam inwestycje, 
np. dzięki darowiźnie w wysokości 200 tys. złotych Państwowa 
Szkoła Muzyczna im. H. Wieniawskiego wyremontowała salę 
koncertową i zorganizowała koncerty chopinowskie. 

Lotnisko aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych 
przez sąsiadującą z lotniskiem szkołę podstawową przy ulicy 
Malowniczej, wystawiając np. sprzęt ratunkowy i gaśniczy 
podczas rodzinnych pikników. Ostatnio pracownicy lotniska 
we współpracy z innymi firmami związanymi z warszawskim 
portem zorganizowali piknik pod hasłem „Odlotowe lotnisko”, 
podczas którego mieszkańcy Warszawy mogli zapoznać się 
z pracą wszystkich służb lotniskowych, obejrzeć lotniskowy 
sprzęt czy nauczyć się udzielać pierwszej pomocy. Imprezie 
towarzyszyła wycieczka spotterów na płytę lotniska – tego 
dnia Lotnisko Chopina odwiedziło kilka samolotów w starych, 
tradycyjnych malowaniach – była to niecodzienna okazja 
do zrobienia wyjątkowych zdjęć. 

Społeczne zaangażowanie firmy wyraża się również 
w materialnej pomocy dla najbardziej potrzebujących. 
Na wsparcia dla poszkodowanych pracowników oraz 
dofinansowanie zewnętrznych instytucji przeznaczono 
ponad 230 tys. zł. 

W planach Portów Lotniczych jest zaangażowanie samych 
pracowników w niesienie pomocy przez akcje wolontariatu 
pracowniczego. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie 
w Intranecie sondażu badającego zainteresowanie tym 
tematem. Kolejnym etapem będzie zorganizowanie konkursu 
grantowego, w którym sami pracownicy zaproponują 
akcje, w których będą chcieli wziąć udział i sami wskażą 
beneficjentów programu.
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The Chopin Airport corporate social responsibility report for 
2011 includes data for the financial year 1 January 2011 
– 31 December 2011, unless stated otherwise. The report 
concerns the activities of Polish Airports State Enterprise (PPL) 
and PPL-operated Warsaw F. Chopin Airport. The report does not 
involve the activities of Zielona Góra – Babimost Airport, which is 
also a part of the PPL structure. 

9.1. METHODOLOGy

“Chopin Airport Corporate Social Responsibility Report 2011” 
was prepared in accordance with the methodology specified 
in the international reporting guidelines Global Reporting 
Initiative (GRI), in line with their newest version G3.1. application 
level B, taking account of indicators recommended in the 
sector supplement for airports. The report assumes calculation 
methods defined in GRI guidelines. This is the first report of this 
type prepared by PPL. The company has not set out a verification 
policy for this report. A two-year reporting cycle was assumed. 

9.2. THE DRAFTING PROCESS

Representatives of different PPL departments and Chopin Airport 
stakeholders were involved in the elaboration of this report. 
CSRinfo company was responsible for the overall content and 
the report’s compliance with GRI guidelines. 

The selection of information included in the report was 
determined by GRI guidelines, in particular four rules concerning 
the content. The first stage of the reporting process involved 
defining a list of issues relating to Chopin Airport’s role with 
respect to sustainable development. The list was drafted based 
on strategic documents, policy, matters important for the 
industry and the economic environment, which influence Chopin 
Airport, trends and research. Then it was supplemented to 
include topics indicated by airport stakeholders. 

As a result, a wide list of issues was prepared, which was then 
placed in order and evaluated at a working meeting attended by 
company managers and employees. In the end, a list of material 
issues was drafted and discussed in this report. 

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Lotniska Chopina 
2011 obejmuje dane za rok finansowy 01.01.2011–31.12.2011, 
chyba że w treści wskazano inaczej. Raport dotyczy działalności 
przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze (PPL) oraz 
zarządzanego przez nie Portu Lotniczego im. F. Chopina 
w Warszawie. Raport nie obejmuje działalności znajdującego się 
w strukturze PPL Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost jak 
również działalności spółek, w których PPL posiada udziały.

9.1. METODOLOGIA

„Raport społecznej odpowiedzialności biznesu lotniska 
im. F. Chopina 2011” został sporządzony zgodnie z metodologią 
międzynarodowych wytycznych raportowania Global Reporting 
Initiative (GRI), według ich najnowszej wersji G3.1. poziom 
aplikacji B wraz z ujęciem wskaźników zalecanych suplementem 
sektorowym dla portów lotniczych. W Raporcie przyjęto metody 
wyliczeń określone w wytycznych GRI. Niniejszy Raport jest 
pierwszym tego typu Raportem PPL. Firma nie określiła polityki 
weryfikacji niniejszego Raportu. Dla Raportu został przyjęty 
dwuletni cykl raportowania. 

9.2. PROCES POWSTAWANIA RAPORTU

W proces powstawania Raportu zaangażowani byli pracownicy 
poszczególnych pionów PPL oraz interesariusze Lotniska 
Chopina. Nad stroną merytoryczną i zgodnością procesu 
z wymogami GRI czuwała firma doradcza CSRinfo.

Przy definiowaniu treści Raportu kierowano się zasadami 
GRI, w szczególności czterema zasadami dotyczącymi treści. 
Pierwszym etapem procesu raportowania było przygotowanie 
listy kwestii, które odzwierciedlały wpływ lotniska w kontekście 
zrównoważonego rozwoju. Lista kwestii została przygotowana 
w oparciu o dokumenty strategiczne, polityki, zagadnienia ważne 
dla branży i szerzej otoczenia gospodarczego, które wpływają 
na Lotnisko Chopina, trendy i badania. Następnie została ona 
uzupełniona o zagadnienia wskazane przez interesariuszy 
Lotniska Chopina. 

W rezultacie powstała szeroka lista kwestii, które następnie 
uporządkowano i poddano priorytetyzacji podczas spotkania 
warsztatowego, w którym wzięli udział menedżerowie 
i pracownicy firmy. W rezultacie powstała lista kluczowych 
kwestii (material issues), na które odpowiada niniejszy Raport. 

9. Informacja o Raporcie

9. About the report
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Assignment of priorities to key issues in the report:
1. Airport infrastructure development, including Chopin 

Airport City.
2. Safety of airport operations and users.
3. Commercialisation plans and the new strategy.
4. Establishment of the RUA and relations with the community.
5. Maintaining a high standard of punctuality and operational 

efficiency. 
6. Limiting night-time operations.
7. Providing quality services and passenger handling.
8. Airport’s communication, particularly in emergency 

situations. 
9. Adjusting the airport to passengers with special needs,  

e.g. disabled persons, pet owners.
10. Noise mitigation.
11. Environmentally-friendly solutions.
12. Growth of the route network.
13. Euro 2012.
14. Extending cooperatioon with PANSA.
15. Working together with state bodies.
16. Cooperation between airport authorities and trade unions.

Lista kluczowych kwestii Lotniska Chopina:
1. Rozwój infrastruktury lotniska, w tym projekt Chopin Airport 

City.
2. Bezpieczeństwo operacji lotniczych oraz bezpieczeństwo 

użytkowników lotniska.
3. Plany komercjalizacji przedsiębiorstwa i nowa strategia.
4. Utworzenie obszaru OOU i relacja ze społecznością.
5. Utrzymanie wysokiego poziomu punktualności i sprawność 

operacyjna.
6. Ograniczenia pracy lotniska w godzinach nocnych czasu 

lokalnego.
7. Zapewnienie dobrych usług i obsługi pasażera.
8. Komunikacja lotniska, w tym w sytuacjach kryzysowych. 
9. Dostosowanie lotniska do pasażerów ze szczególnymi 

potrzebami, np. niepełnosprawne osoby, właściciele 
zwierząt.

10. Zarządzanie hałasem.
11. Rozwiązania chroniące środowisko naturalne.
12. Wzrost liczby połączeń.
13. Euro 2012.
14. Pogłębianie współpracy z PAŻP.
15. Płynna współpraca z instytucjami państwowymi.
16. Współpraca zarządzających lotniskiem ze związkami 

zawodowymi.

WyKRES 2. PRIORyTETyZACJA ISTOTNyCH KWESTII W RAPORCIE 
DIAGRAM 2. ASSIGNMENT OF PRIORITIES TO KEy ISSUES IN THE REPORT
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Wykaz tabel

Table content

Tabela 1. Udziały PPL w innych spółkach w 2011 roku 
Table 1. PPL shares in other companies in 2011 17

Tabela 2. Przychody PPL wg rodzaju źródła przychodu w latach 2010–2011 
Table 2. PPL revenues by source in 2010–2011 19

Tabela 3. Główne grupy interesariuszy Lotniska Chopina i formy ich angażowania 
Table 3. Key groups of Chopin Airport stakeholders and engagement methods 21

Tabela 4. Rozpoczęte i zakończone inwestycje dla pasażerów w 2011 roku 
Table 4. Passenger-oriented development projects started and completed in 2011  35

Tabela 5. Ruch pasażerski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2011 roku 
Table 5. Passenger traffic in East-Central Europe in 2011 41

Tabela 6. Liczba pasażerów w 2011 roku według rodzaju połączeń 
Table 6. Number of passengers by type of flight in 2011 42

Tabela 7. Liczba pasażerów w 2011 roku 
Table 7. Number of passengers in 2011  42

Tabela 8. Procentowy udział ruchu pasażerskiego w podziale na regiony w 2011 roku 
Table 8. Percentage traffic share by region in 2011 43

Tabela 9. Punkty handlowo-usługowe w 2011 roku 
Table 9. Commercial and service points in 2011 44

Tabela 10. Liczba skarg wnoszonych przez pasażerów w latach 2008–2011 
Table 10. Number of complaints from passengers in 2008–2011 45

Tabela 11. Liczba operacji lotniczych w 2011 roku 
Table 11. Number of aircraft movements in 2011  50

Tabela 12. Liczba operacji lotniczych w podziale na dzienne i nocne w 2011 roku 
Table 12. Number of aircraft movements divided by day and night flights in 2011 51

Tabela 13. Liczba pasażerów w 2011 roku w podziale na przewoźników 
Table 13. Number of passengers in 2011 divided by carriers  52

Tabela 14. Liczba pasażerskich operacji lotniczych w podziale na przewoźników w 2011 roku 
Table 14. Number of passenger aircraft movements divided by carriers in 2011 52

Tabela 15. Sześciu największych przewoźników niskokosztowych w 2011 roku wg liczby pasażerów  
i operacji lotniczych 
Table 15. Six largest low cost carriers in 2011 in terms of passenger volumes and aircraft movements 53

Tabela 16. Liczba pasażerów i pasażerskich operacji lotniczych w przewozach czarterowych w podziale 
na przewoźników w 2011 roku 
Table 16. Number of passengers and passenger aircraft movements in charter traffic divided by carriers 
in 2011 53

Tabela 17. Ilość odprawionej poczty (w tonach) w 2011 roku 
Table 17. Mail handled (in tonnes) in 2011 54

Tabela 18. Ilość odprawionego frachtu (w tonach) w 2011 roku 
Table 18. Freight handled (in tonnes) in 2011 55
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Tabela 19. Wielkość tonażu cargo (w tonach) według typu lotu w 2011 roku 
Table 19. Cargo volumes (in tonnes) according to type of service in 2011 55

Tabela 20. łączna liczba pracowników PPL według wymiaru zatrudnienia oraz typu umowy  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku 
Table 20. PPL staff divided by form and term of employment as of 31 December 2011 62

Tabela 21. łączna liczba pracowników PPL według wieku 
Table 21. Total PPL staff divided by age  62

Tabela 22. Liczba pracowników PPL wg płci w 2011 roku 
Table 22. PPL staff divided by sex in 2011 63

Tabela 23. łączna liczba odejść pracowników w 2011 roku 
Table 23. Number of employees who left PPL in 2011 66

Tabela 24. Liczba godzin szkoleniowych na jednego pracownika wg grup pracowników 
Table 24. Hours of training per one person divided into employee groups 70

Tabela 25. Pracownicy PPL reprezentowani w formalnych Komisjach BHP w 2011 roku 
Table 25. PPL employees in formal OHS Commissions in 2011 71

Tabela 26. Emisja CO2 Lotniska Chopina wg źródeł emisji 
Table 26. Carbon emissions at Chopin Airport divided by emission sources 73

Tabela 27. Emisja do powietrza gazów fluorowanych w 2011 roku 
Table 27. Fluorinated gases emissions in 2011 74

Tabela 28. Stan jakości powietrza (wartości uśrednione dla roku) dla lotniska w Warszawie 
Table 28. Air quality (annual average values) at Chopin Airport  74

Tabela 29. Wymiana agregatów wody na Lotnisku Chopina 
Table 29. Replacement of chillers at Chopin Airport  75

Tabela 30. Ilość zużytego środka do odladzania w sezonie zimowym 2010/2011 
Table 30. Amount of de-icing agent used in 2010/2011 winter season 81

Tabela 31. Odpady wg typu odpadu w 2011 roku w tonach 
Table 31. Waste according to type in 2011 (in tonnes) 82

Tabela 32. Liczba zdarzeń z ptakami w 2011 w przeliczeniu na 10 000 operacji lotniczych  
w podziale na miesiące 
Table 32. Number of incidents involving bird strikes in 2011 as per 10,000 aircraft movements  
divided into months 82

Mapa 1. Granice OOU Lotniska Chopina 
Map 1. Chopin Airport RUA boundaries 77

Wykres 2. Priorytetyzacja istotnych kwestii w raporcie 
Diagram 2. Assignment of priorities to key issues in the report 95
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Tabela wskaźników GRI

Table GRI

Wskaźnik

Indicator

Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

Strategia i analiza 

Strategy and analysis

1.1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla (np. dyrektora 
wykonawczego, prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji) 
na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii

Pełny 5-6

Statement from the most senior decisionmaker of the organization 
(e.g., CEO, chair, or equivalent senior position) about the relevance 
of sustainability to the organization and its strategy

Covered in full

1.2 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Pełny 5-6, 13-14

Description of key impacts, risks, and opportunities Covered in full

Profil organizacyjny

Organizational Profile

2.1 Nazwa organizacji Pełny 9

Name of the organization Covered in full

2.2 Główne marki, produkty i/lub usługi Pełny 7-9, 19

Primary brands, products, and/or services Covered in full

2.3 Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, 
spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu 
joint-venture

Pełny 8, 16-17

Operational structure of the organization, including main divisions, 
operating companies, subsidiaries, and joint ventures

Covered in full

2.4 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Pełny 9

Location of organization’s headquarters Covered in full

2.5 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje Pełny 7

Number of countries where the organization operates, and names 
of countries with either major operations or that are specifically relevant 
to the sustainability issues covered in the report

Covered in full

2.6 Forma własności i struktura prawna organizacji Pełny 14

Nature of ownership and legal form Covered in full

2.7 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, 
obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów 
i beneficjentów

Pełny 7-9

Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and 
types of customers/beneficiaries)

Covered in full

2.8 Skala działalności organizacji Pełny 7-9, 62

Scale of the reporting organization Covered in full
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Wskaźnik

Indicator

Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

2.9 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury 
lub formy własności

Pełny 17

Significant changes during the reporting period regarding size, structure, 
or ownership

Covered in full

2.10 Nagrody otrzymane w raportowanym okresie Pełny 8

Awards received in the reporting period Covered in full

Parametry raportu

Report Parameters

3.1 Okres raportowania Pełny 94

Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided Covered in full

3.2 Data publikacji ostatniego Raportu (jeśli został opublikowany) Pełny 94

Date of most recent previous report (if any) Covered in full

3.3 Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd) Pełny 94

Reporting cycle (annual, biennial, etc.) Covered in full

3.4 Osoba kontaktowa Pełny 107

Contact point for questions regarding the report or its contents Covered in full

3.5 Proces definiowania zawartości Raportu Pełny 94-95

Process for defining report content Covered in full

3.6 Zasięg Raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione 
obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy)

Pełny 94

Boundary of the report (e.g., countries, divisions, subsidiaries, leased 
facilities, joint ventures, suppliers)

Covered in full

3.7 Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu 
Raportu

Pełny 94

State any specific limitations on the scope or boundary of the report Covered in full

3.8 Informacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, 
obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych 
jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć  
na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub 
w stosunku do innych organizacji

Pełny 94

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, 
outsourced operations, and other entities that can significantly affect 
comparability from period to period and/or between organizations

Covered in full

3.9 Techniki i przyjęte założenia odnośnie szacunków i kalkulacji wskaźników 
i innych informacji zawartych w Raporcie

Pełny 94

Data measurement techniques and the bases of calculations, including 
assumptions and techniques underlying estimations applied to the 
compilation of the Indicators and other information in the report

Covered in full

3.10 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych 
w poprzednich Raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz 
ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru 
działalności, metod pomiaru)

Pełny 94

Explanation of the effect of any re-statements of information provided 
in earlier reports, and the reasons for such re-statement (e.g., mergers/ 
acquisitions, change of base years/periods, nature of business, 
measurement methods)

Covered in full
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Wskaźnik

Indicator

Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

3.11 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu dotyczące zakresu, 
zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie

Nie dotyczy.  
Jest to pierwszy raport.

94

Significant changes from previous reporting periods in the scope, 
boundary, or measurement methods applied in the report

Covered in full

3.12 Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia Standardowych Informacji 
w raporcie

Pełny 98

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report Covered in full

3.13 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji Raportu. 
Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym Raporcie poświadczającym, 
wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji  
między organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym

Pełny 94

Policy and current practice with regard to seeking external assurance for 
the report

Covered in full

Nadzór, zobowiązania i zaangażowanie

Governance, Commitments, and Engagement

4.1 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod 
najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, 
jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją

Pełny 14-16

Governance structure of the organization, including committees under 
the highest governance body responsible for specific tasks, such as 
setting strategy or organizational oversight

Covered in full

4.2 Wskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest 
również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni 
w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury)

Pełny 14-16

Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an 
executive officer (and, if so, their function within the organization’s 
management and the reasons for this arrangement)

Covered in full

4.3 Liczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem 
niezależnych i/lub niewykonawczych członków (dotyczy organizacji 
posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu 
nadzorczego)

Pełny 14-16

For organizations that have a unitary board structure, state the number 
and gender of members of the highest governance body that are 
independent and/or non-executive members

Covered in full

4.4 Mechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie 
rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego

Pełny 14, 21

Mechanisms for shareholders and employees to provide 
recommendations or direction to the highest governance body

Covered in full

4.5 Związek między poziomem wynagrodzeń najwyższego organu 
nadzorczego, wyższej kadry menedżerskiej oraz zarządu (obejmując 
system odpraw) a wynikami organizacji (obejmując wyniki społeczne 
i środowiskowe)

Nie zaraportowany

Linkage between compensation for members of the highest governance 
body, senior managers, and executives (including departure 
arrangements), and the organization’s performance (including social  
and environmental performance)

Not covered

4.6 Procesy pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków 
najwyższego organu nadzorczego.

Pełny 14

Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts 
of interest are avoided

Covered in full
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Wskaźnik

Indicator

Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

4.7 Proces weryfikacji kwalifikacji i doświadczenia członków najwyższego 
organu nadzorczego pod kątem wytyczania strategii obejmującej 
zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne

Pełny 14

Process for determining the composition, qualifications, and 
expertise of the members of the highest governance body and its 
committees,including any consideration of gender and other indicators 
of diversity

Covered in full

4.8 Wewnętrznie sformułowana misja lub wartości organizacji, kodeks 
postępowania oraz zasady odnoszące się do aspektów ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych funkcjonowania organizacji oraz poziom 
ich implementacji

Pełny 13

Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, 
and principles relevant to economic, environmental, and social 
performance and the status of their implementation

Covered in full

4.9 Procedury najwyższego organu nadzorczego dotyczące nadzoru 
identyfikacji i zarządzania kwestiami ekonomicznymi, środowiskowymi 
i społecznymi, włączając stosowne ryzyka i szanse oraz dostosowanie się 
lub zgodność z uznanymi międzynarodowymi standardami, kodeksami 
postępowania i zasadami

Pełny 13-14

Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, 
and principles relevant to economic, environmental, and social 
performance and the status of their implementation

Covered in full

4.10 Proces ewaluacji wyników działań najwyższego organu nadzorczego 
w odniesieniu do kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych

Nie zaraportowany

Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, 
particularly with respect to economic, environmental, and social 
performance

Not covered

4.11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Pełny 13-14

Explanation of whether and how the precautionary approach or principle 
is addressed by the organization

Covered in full

4.12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizacje ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

Pełny 37,72

Externally developed economic, environmental, and social charters, 
principles, or other initiatives to which the organization subscribes or 
endorses

Covered in full

4.13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe)  
i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach rzeczniczych

Pełny 8

Memberships in associations (such as industry associations) and/or 
national/international advocacy organizations

Covered in full

4.14 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Pełny 20-21

List of stakeholder groups engaged by the organization Covered in full

4.15 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy Pełny 20-21

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to 
engage

Covered in full

4.16 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość 
angażowania według typu i grupy interesariuszy

Pełny 20-21

Approaches to stakeholder engagement, including frequency of 
engagement by type and by stakeholder group

Covered in full
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Wskaźnik

Indicator

Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

4.17 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz 
odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie

Pełny 95, rozdziały 
1-8

Key topics and concerns that have been raised through stakeholder 
engagement, and how the organization has responded to those key topics 
and concerns, including through its reporting

Covered in full

Podejście do zarządzania 

Standard Disclosures Management Approach

Podejście do zarządzania – wskaźniki ekonomiczne (EC) Pełny 18-19

Disclosure on Management Approach- Economic (EC) Covered in full

Podejście do zarządzania – wskaźniki środowiskowe (EN) Pełny 72, 76-80

Disclosure on Management Approach- Environmental (EN) Covered in full

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane z praktykami 
zatrudnienia i godną pracą (LA)

Pełny 62-66

Disclosure on Management Approach- Labor Practices and Decent Work 
(LA)

Covered in full

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane 
z respektowaniem praw człowieka (HR)

Częściowo 46-47

Disclosure on Management Approach – Human Rights (HR) Partially covered

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne (SO) Pełny 84-86

Disclosure on Management Approach – Society (SO) Covered in full

Podejście do zarządzania – wskaźniki społeczne związane 
z odpowiedzialnością za produkt (PR)

Pełny 43-45,49, 
55-56,89,23

Disclosure on Management Approach – Product Responsibility (PR) Covered in full

Ciągłość działania i przygotowanie do sytuacji kryzysowych (business 
continuity)

Pełny 29-32

Business continuity and emergency preparedness Covered in full

Jakość usług Pełny 43-45, 56

Service quality Covered in full

Zapewnienie infrastruktury i usług dla osób ze specjalnymi potrzebami Pełny 46-47

Provision of services or facilities for persons with special needs Covered in full

Wskaźniki ekonomiczne 

Economic

EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji 
wynikające ze zmian klimatycznych

Pełny 18, 72-75

Financial implications and other risks and opportunities for the 
organization’s activities due to climate change

Covered in full

EC8 Wkład w rozwój infrastruktury oraz świadczenie usług na rzecz 
społeczeństwa przez działania komercyjne, przekazywanie towarów  
oraz działania pro bono. Wpływ tych działań na społeczeństwo

Pełny 18, 
35,38,39,84, 
86-92

Development and impact of infrastructure investments and services 
provided primarily for public benefit through commercial, inkind,  
or pro bono engagement

Covered in full
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Wskaźnik

Indicator

Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

AO1 Całkowita liczba pasażerów w podziale na loty krajowe, międzynarodowe, 
na pasażerów kończących i rozpoczynających podróż na lotnisku, 
w tranzycie, w transferze

Pełny 42

Total number of passengers annually,broken down by passengers on 
international and domestic flights and broken down by origin-and-
destination andtransfer, including transit passengers

Covered in full

AO2 Całkowita liczba operacji lotniczych w podziale na operacje dzienne 
i nocne, loty pasażerskie, cargo, general aviation i loty państwowe

Pełny 50,51

Annual total number of aircraft movements by day and by night, broken 
down by commercial passenger, commercial cargo, general aviation and 
state aviation flights

Covered in full

AO3 Całkowita wielkość tonażu cargo Pełny 55

Total amount of cargo tonnage Covered in full

Wskaźniki środowiskowe

Environmental indicators

en3 Bezpośrednie zużycie energii według głównych źródeł energii
Direct energy consumption by primary energy source

Częściowo (prezentuje 
całkowite zużycie 
energii pochodzące ze 
źródeł bezpośrednich 
i pośrednich bez 
wyróżnienia podziału)

73

EN4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
Indirect energy consumption by primary source

73

Partially covered

en8 łączny pobór wody według źródła Pełny 80

Total water withdrawal by source Covered in full

en11 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych 
gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych, lub obszarach o dużej 
wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi 
bądź przylegającymi do takich obszarów

Pełny 82

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, 
protected areas and areas of high biodiversity value outside protected 
areas

Covered in full

en16 łączne bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych według 
wagi

Pełny 73-74

Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight Covered in full

en18 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i uzyskane 
efekty

Częściowo (bez danych 
ilościowych dotyczących 
efektów)

72,74-76

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved Partially covered

en20 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych 
do powietrza według rodzaju związku i wagi

Pełny 74

NO, SO, and other significant air emissions by type and weight Covered in full

en22 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody 
postępowania z odpadem

Pełny 82

Total weight of waste by type and disposal method Covered in full

en30 łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według 
typu

Częściowo (bez podziału 
na typ wydatku)

18

Total environmental protection expenditures and investments by type Partially covered
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Wskaźnik

Indicator

Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

AO4 Jakość wody deszczowej, roztopowej (storm water) w zgodzie z przyjętymi 
standardami

Pełny 81

Quality of storm water by applicable regulatory standards Covered in full

AO5 Jakość powietrza według stężenia zanieczyszczeń podanego 
w mikrogramach na metr sześcienny lub ilości cząstek na milion

Pełny 74

Ambient air quality levels according to pollutant concentrations in 
microgram per m3 or parts per million (ppm) by regulatory regime

Covered in full

AO6 Wielkość zużytego płynu do odladzania samolotów oraz nawierzchni 
lotniska w metrach sześciennych i/lub tonach oraz sposób postępowania 
ze ściekami powstałymi w wyniku jego zużycia

Pełny 81

Aircraft and pavement de-icing/anti-icing fluid used and treated by m3 
and/or tonnes

Covered in full

AO7 Liczba i zmiany procentowe liczby osób zamieszkujących tereny dotknięte 
hałasem lotniczym

Pełny 77

Number and percentage change of people residing in areas affected by 
noise

Covered in full

Wskaźniki społeczne: Praktyki zatrudnienia i godna praca

Labor Practices and Decent Work

lA1 łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy 
o pracę i regionu, płci

Pełny 62-63

Total workforce by employment type, employment contract, and region, 
broken down by gender

Covered in full

lA2 łączna liczba odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników według grupy 
wiekowej, płci i regionu

Pełny 66

Total number and rate of new employee hires and employee turnover by 
age group, gender, and region

Covered in full

LA4 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi Pełny 68

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements Covered in full

LA7 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności 
w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według 
regionów

Pełny 71

Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and 
number of workrelated fatalities by region and by gender

Covered in full

lA10 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających 
na pracownika według struktury zatrudnienia

Pełny 70

Average hours of training per year per employee by gender, and by 
employee category

Covered in full

LA14 Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według 
kategorii pracowników w kluczowych miejscach działalności

Pełny 64

Ratio of basic salary and renumeration of women to men by employee 
category, by significant locations of operation

Covered in full
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Wskaźnik
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Wytyczne GRI G3.1.

The Sustainability Reporting Guidelines G3.1.

Stopień raportowania

Status

Odniesienie 
w raporcie 
na stronie

Page 
reference

Wskaźniki społeczne: Respektowanie praw człowieka

Human Rights

HR8 Procent personelu odpowiadającego za zapewnienie bezpieczeństwa, 
przeszkolonego w zakresie polityk i procedur danej organizacji 
dotyczących różnych aspektów praw człowieka związanych z prowadzoną 
działalnością

Częściowo  
(obejmuje personel 
kontroli bezpieczeństwa)

46

Percentage of security personnel trained in the organization’s policies 
or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to 
operations

Partially covered

Wskaźniki społeczne: Społeczeństwo

Society

sO9 Działania wpływające lub mogące wpłynąć negatywnie na społeczność 
lokalną

Pełny 84-86

Operations with significant potential or actual negative impacts on local 
communities

Covered in full

Wskaźniki społeczne: Odpowiedzialność za produkty

Product Responsibility

PR5 Praktyki związane z zapewnieniem satysfakcji klienta, w tym wyniki badań 
pomiaru satysfakcji klienta

Pełny 45,

Practices related to customer satisfaction, including results of surveys 
measuring customer satisfaction

Covered in full

AO9 Liczba zdarzeń z udziałem zwierząt na 10 000 operacji lotniczych Pełny 82

Total annual number of wildlife strikes per 10,000 aircraft movements Covered in full
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We extend our thanks to all persons who contributed to the 
first Chopin Airport corporate social responsibility report. 
The reporting process was an ambitious task and its execution,  
in line with GRI standards, would not be possible without 
the help of many people. The reporting process included 
representatives of all PPL departments. We would like to 
especially thank those PPL employees who took the time to 
attend working meetings and performed draft works, provided 
the necessary data and patiently answered all our and our 
CSRinfo consultants’ questions.

We would also like to thank all stakeholders we contacted in 
the course of the reporting process for their time and support. 
We express our gratitude to all those who were quoted in the 
report and all others who contributed to the elaboration of the 
report in the presented form. Finally, we would like to thank 
CSRinfo consultants for their valuable input and involvement in 
the drafting of the document. 

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
powstania pierwszego Raportu społecznej odpowiedzialności 
biznesu Lotniska Chopina. Proces raportowania był ambitnym 
zadaniem a jego realizacja zgodna z wymaganiami standardu 
GRI możliwa tylko dzięki współpracy wielu osób. W procesie 
raportowania brali aktywny udział przedstawiciele wszystkich 
pionów PPL. Dziękujemy w sposób szczególny wszystkim 
pracownikom PPL, którzy poświęcili swój czas na spotkania 
robocze i prace warsztatowe, dostarczali potrzebnych do Raportu 
danych i cierpliwie odpowiadali na wszelkie pytania ze strony 
naszej oraz wspierających nas merytorycznie konsultantów 
CSRinfo. 

Składamy również podziękowania wszystkim interesariuszom, 
z którymi kontaktowaliśmy się w ramach procesu raportowania 
i którzy wsparli nas, poświęcając nam swój czas i uwagę. 
Serdecznie podziękowania kierujemy do tych z Państwa, którzy 
udzielili wypowiedzi do niniejszego Raportu oraz wszystkim 
innym osobom, które przyczyniły się do powstania Raportu, 
w takiej formie, w jakiej możemy go Państwu zaprezentować. 
Dziękujemy również konsultantom CSRinfo za wsparcie 
merytoryczne i zaangażowanie w prace nad Raportem. 

Podziękowania

Acknowledgments
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Zależy nam na dialogu i zidentyfikowaniu rzeczywistych potrzeb 
naszych interesariuszy, tak by nasza współpraca nie opierała się 
na hasłach, ale przebiegała w oparciu o szczerą wymianę opinii.

Niniejszy Raport z pewnością stanowi ważny krok dla takiej 
właśnie współpracy. To, jaki będzie jego odzew, zadecyduje 
o kierunku naszych dalszych działań.

Dlatego prosimy o przesyłanie wszelkich refleksji i spostrzeżeń 
odnośnie Raportu i naszej odpowiedzialności.

Magdalena Powierża
Dział Komunikacji, Biuro Public Relations PPL 
e-mail: pr@polish-airports.com
tel.: 22 650 32 99
fax: 22 650 16 06
www.lotnisko-chopina.pl
ul. 17 Stycznia 49
02-146 Warszawa

We are interested in dialogue and identifying the needs of our 
stakeholders, so that our cooperation is not based on slogans, 
but an honest exchange of opinions. 

This report is certainly another step forward in this process. Our 
future actions depend mainly on the response this document 
generates. 

Therefore, we would like to ask you to send all comments 
and remarks concerning the report and corporate social 
responsibility-related issues. 

Magdalena Powierża
Communication Division, PPL Public Relations Bureau 
e-mail: pr@polish-airports.com
tel.: 22 650 32 99
fax: 22 650 16 06
www.lotnisko-chopina.pl
ul. 17 Stycznia 49
02-146 Warszawa

Kontakt

Contact



Lotnisko Chopina w Warszawie
Warsaw Chopin Airport

ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
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