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W styczniu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 54 353 pasażerów, czyli o 91 % mniej
w stosunku do stycznia 2020 roku.

„W poprzednich latach styczeń był miesiącem w którym pasażerowie Kraków Airport chętnie
korzystali z usług lotniczych wybierając się na zimowy odpoczynek. W tym roku wszystko się
zmieniło. Pasażerowie zobowiązani są do śledzenia na bieżąco zasad sanitarnych w państwach
do których podróżują, a lotniska dostosowują infrastrukturę do nowych wytycznych.” - powiedział
Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.
„Dla nas zawsze priorytetem jest pasażer, jego komfort i bezpieczeństwo. Ważne jest także szybkie
reagowanie na zmieniające się zasady podróży do poszczególnych państw, czego przykładem była
możliwość wykonania testów antygenowych przed terminalem Kraków Airport jako ułatwienie
podróżowania do Królestwa Niderlandów.” - dodał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków
Airport.

Wydarzenia stycznia w Kraków Airport
Brexit - informacja dla pasażerów
W związku z zawarciem Porozumienia w dniu 24 grudnia 2020 i decyzją o tymczasowym
stosowaniu Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą
Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, Kraków Airport przygotował zbiór podstawowych informacji dla osób podróżujących
z i do Wielkiej Brytanii – BREXIT.

Więcej informacji na plakatach w terminalu oraz na stronie:
http://www.krakowairport.pl/pl/lotnisko,c94/media,c106/naszepublikacje,c108/informatory
-lotniskowe,a2574.html

Testy antygenowe przed terminalem

W związku z wprowadzeniem przez Królestwo Niderlandów wymogu posiadania negatywnego
testu antygenowego (wykonanego maks. 4h przed lotem) w Kraków Airport uruchomiona
została możliwość wykonania testu na COVID-19 dla pasażerów.
Test można wykonać od 4 godzin do 40 minut przed rozkładową godziną wylotu bezpośrednich
rejsów do Królestwa Niderlandów tj. KLM do Amsterdamu (AMS) oraz Ryanair do Eindhoven
(EIN). Punkt wymazowy zlokalizowany jest bezpośrednio przed głównym wejściem
do terminalu pasażerskiego. Badanie realizowane jest przez Centrum Medyczne iMed24 w
cenie 200 zł. Zaświadczenie potwierdzające uzyskany wynik testu wydawane będzie w języku
polskim lub angielskim.
Kraków Airport dba wysokie standardy bezpieczeństwa.

Kraków Airport wprowadził kolejne nowoczesne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo
podróży w czasie pandemii. Pojemniki z których korzystają pasażerowie podczas kontroli
bezpieczeństwa, jak również te na stanowiskach odpraw zostały pokryte powłoką TitanSolid
niszczącą ludzkiego koronawirusa oraz inne wirusy i bakterie. Krakowskie lotnisko jest
kolejnym podmiotem z branży transportowej korzystającym z tej metody sanitarnej.
TitanSolid to powłoka o działaniu dezynfekującym, która uaktywnia się pod wpływem światła
naturalnego lub sztucznego. Została opracowana przez polską firmę Lumichem we współpracy
z naukowcami uniwersyteckimi. Powłoka w systemie ciągłym usuwa wszelkie drobnoustroje,
dzięki czemu pokryta nią powierzchnia staje się mikrobiologicznie czysta. Jej skuteczność
potwierdzają certyfikaty i badania, w tym najnowsze - w kierunku usuwania ludzkiego
koronawirusa.

Konferencja prasowa o planach inwestycyjnych Kraków Airport

Jak zwykle w styczniu, w Kraków Airport podsumowywaliśmy ubiegły rok ,tym razem
w sposób szczególny zwróciliśmy uwagę na plany i wyzwania

2021 roku dotyczące

odbudowania siatki połączeń a także inwestycji w Kraków Airport . Na konferencji prasowej
gościem Zarządu Kraków Airport był Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.
W rozmowach z mediami przeważały

tematy dotyczące modernizacji lotniska jako

efektywnego narzędzia rozwoju gospodarczego i turystycznego Małopolski.
W grudniu 2020 r. organy korporacyjne spółki zatwierdziły Plan Inwestycyjny
Międzynarodowego Portu Lotniczego na lata 2020 –2028 r,. który został opracowany
na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury Planu Generalnego lotniska
Kraków – Balice. Na konferencji prasowej przedstawione zostały

kluczowe zadania

inwestycyjne: nowa droga startowa, rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w części
zachodniej, budowa nowego terminala cargo, rozbudowa terminala pasażerskiego, budowa
wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz budowa parkingu wielopoziomowego.

O Kraków Airport
Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które przed pandemią koronawirusa obsługiwało 8 milionów pasażerów. Lotnisko
jest członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Działania Kraków Airport są
dostrzegane na świecie – potwierdza to m.in. nagroda ASQ Awards 2016 przyznana przez Airport Council International w 2017 r. za doskonalenie
jakości obsługi klienta oraz nominacja UBM do nagrody World Routes Marketing Awards w 2017 roku.
Kraków Airport jako pierwszy port lotniczy w Polsce podpisał deklarację „Aviation Industry Charter for COVID-19”, zainicjowaną i przygotowaną
przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Głównym celem deklaracji jest stosowanie i promowanie nowych zasad
bezpieczeństwa przeciwko rozprzestrzenianiu się COVID-19 przez operatorów lotniczych oraz zarządzających lotniskami,

CSR: Kraków Airport traktuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako nieodłączny element strategicznego zarządzania i jest pierwszym
regionalnym portem lotniczym w Polsce cyklicznie publikującym Raporty zrównoważonego rozwoju w oparciu o międzynarodowy standard
raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative.
Inwestycje: Plan Generalny lotniska Kraków/Balice wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwóch dekad. Krakowskie
lotnisko planuje zainwestować około miliarda złotych w rozwój infrastruktury. Podstawą dalszej modernizacji lotniska pozostaje budowa nowej
drogi startowej, która jest kluczowym elementem infrastruktury portu lotniczego. Rozwój lotniska oznacza powstanie ponad 10 tysięcy nowych
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy oraz rozwój gospodarki Małopolski i Krakowa
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