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W lutym z usług krakowskiego lotniska skorzystało 33 046 pasażerów czyli o 94 % mniej
w stosunku do lutego 2019 roku oraz 95% mniej w stosunku do lutego 2020 roku.

„Mroźny i pełen śnieżnych opadów miesiąc, przyniósł intensyfikację pracy przy przyjmowaniu
i obsłudze statków powietrznych podczas „Akcji Zima”. Oczyszczarki, pługi śnieżne
i zamiatarki pracowały 24 godziny na dobę utrzymując operacyjność drogi startowej oraz płyty
postojowej lotniska”. - powiedział Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

Wydarzenia lutego w Kraków Airport

Testy antygenowe
W związku z wprowadzeniem przez Królestwo Niderlandów wymogu posiadania negatywnego
testu antygenowego (wykonanego maks. 4h przed lotem) w Kraków Airport od miesiąca
istnieje możliwość wykonania testu na COVID-19 dla pasażerów. Z badań realizowanych przez
Centrum Medyczne iMed24 skorzystało 2 514 pasażerów.

„SPINaj Naukę”

Centrum Edukacji Lotniczej, wraz z 10 partnerami z całej Polski, przystąpiło do projektu „SPINaj
Naukę”,

realizowanego

przez

Stowarzyszenie

"Społeczeństwo

i

Nauka

SPIN",

dofinansowanego z programu ”Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji
i Nauki.
Projekt realizowany jest wspólnie z takimi jednostkami, jak Centrum Nauki Experyment,
Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Dolina Wiedzy, Fundacja
Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha - cuda nauki i techniki, Fundacja Uniwersytet Dzieci, Gmina
Miejska Ciechanów - Park Nauki Torus w Ciechanowie, Hevelianum, Muzeum Inżynierii
Miejskiej, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.
Łącznie to aż kilkaset wydarzeń popularnonaukowych i ponad 100 zaproszonych do
współpracy naukowców - zapraszamy do śledzenia oficjalnego profilu Centrum Edukacji
Lotniczej Kraków Airport na Facebook @CELKRK i uczestnictwa w naszych wydarzeniach!
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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