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W kwietniu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 53 307 pasażerów, czyli o 92% mniej
w stosunku do kwietnia 2019 roku, ale już 37% więcej w stosunku do poprzedniego miesiąca
(marzec 2021).

„Obserwując bardzo powolny wzrost ruchu pasażerskiego w kwietniu br. w porównaniu
z sezonem zimowym 2021 mamy nadzieję, że kolejne miesiące przyniosą systematyczny
powrót pasażerów na krakowskie lotnisko.” - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu
Kraków Airport.
„Stopniowe uwalnianie obostrzeń w branży turystycznej, narodowa akcja szczepień oraz
regulacja zasad sanitarnych na poziomie europejskim i światowym to fundament powrotu
turystów do Kraków Airport, a tym samym do Krakowa i Małopolski.” - dodał Radosław
Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Wydarzenia w kwietniu w Kraków Airport
9 dobrych praktyk CSR w Kraków Airport
Opublikowany Forum Odpowiedzialnego Biznesu największy w Polsce przegląd CSR
i zrównoważonego rozwoju potwierdził ogromną mobilizację i zaangażowanie w walkę
z pandemią W 19. już edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre
praktyki” lotnisko w Krakowie-Balicach zostało wyróżnione za :
1. Aparaty telefoniczne dla pasażerów
2. Aplikacja mobilna Kraków Airport
3. Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

4. Kodeks etyki Kraków Airport
5. Stacja ładowania samochodów elektrycznych
6. Pętle indukcyjne dla pasażerów z niepełnosprawnością narządu słuchu
7. Wybieg dla czworonogów
8. Udogodnienia dla podróżujących z dziećmi
9. Mapa ginącego świata

Opis wszystkich praktyk na: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020/
Dziękujemy uprzejmie za wyróżnienie !

2. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze w Centrum Edukacji Lotniczej
Czym na co dzień zajmują się pracownicy portu lotniczego? Jak wyglądają procedury
rekrutacyjne na poszczególne stanowiska? Jak pokierować swoją edukacją, aby zdobyć
wymarzony zawód? Wszystkie te zagadnienia poruszone zostały podczas 2. Lotniskowych
Targów Zawodoznawczych przeprowadzonych tym razem w formie transmisji online za
pośrednictwem Facebooka oraz platformy YouTube.
Lotniskowe Targi Zawodoznawcze były niepowtarzalną okazją, aby zajrzeć do tych części
lotniska, do których zwykle nie mamy dostępu. Uczestnicy wydarzenia mogli od środka
zobaczyć pracę kadry krakowskiego lotniska bez wychodzenia z domu. Przedstawiciele
poszczególnych zawodów opowiedzieli jak wygląda ich codzienna praca. Na pytania
internautów odpowiadali pracownicy Polskich Linii Lotniczych LOT, Straży Granicznej, Krajowej
Administracji Skarbowej. Wśród pracowników lotniska pojawili się także przedstawiciele
Służby Ochrony Lotniska, VIP & Business Services, Koordynacji i Planowania Operacyjnego,
Utrzymania Sieci, Systemów Informatycznych i Telekomunikacyjnych, a nawet przedstawiciele
Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W targach wzięli udział uczniowie, studenci,
nauczyciele i wszyscy miłośnicy lotnictwa - łącznie 40 tysięcy osób.

Wydarzenie

organizowane

było w ramach projektu „SPINaj naukę” dofinansowanego

z Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” Ministra Edukacji i Nauki. Patronat nad
tegoroczną edycją targów objął Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Infrastruktury.

Sezon LATO 2021
Tirana, Dubrownik, wyspy Rodos i Korfu to nowości Polskich Linii Lotniczych LOT w wakacyjnej
siatce połączeń z Krakowa. Nowe trasy pojawią się w rozkładzie lotów Kraków Airport
z końcem czerwca. Pasażerowie będą mogli skorzystać z lotów raz w tygodniu, do przełomu
września i października.

Plany ZIMA 2021/22
Do Rygi będziemy mogli polecieć z Krakowa liniami Ryanair od sezonu ZIMA 2021/22,
czyli od 31 października br., 2 razy w tygodniu: w czwartki i niedziele. Będzie to znakomity
pomysł na spędzenie jesiennego wypoczynku podziwiając między innymi: zabytkowe Stare
Miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO.

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Życzymy wszystkim Strażakom
z

Lotniskowych

Służb

Ratowniczo-Gaśniczych

oraz

Strażakom

z

Państwowych

i Ochotniczych Straży Pożarnych dużo zdrowia, wytrwałości i radości ze swojej trudnej,
ale jakże satysfakcjonującej pracy. Dziękujemy, że dzięki wam czujemy się bezpiecznie.

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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