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W lipcu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 383 358 pasażerów, czyli o 51% mniej
w stosunku do lipca 2019 roku, ale już 86% więcej w stosunku do lipca 2020 roku.

„Trwa szczyt sezonu wakacyjnego, dla nas niezwykle istotnego w wielu aspektach. Ruch pasażerski w
lipcu miał stałą tendencje wzrostową, 7-10% w każdym tygodniu w stosunku do tygodnia
poprzedniego. Widać więc, iż mimo nowych zasad podróżowania, transport lotniczy jest
konkurencyjnym sposobem dotarcia do celu, chętnie wybieranym przez podróżujących.
Podwójnie cieszą nas także decyzje przewoźników dotyczące uruchamiania nowych połączeń. 10
nowości w letniej siatce i już zapowiedziane nowe kierunki zimowe, pokazują atrakcyjność Krakowa i
regionu.” - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.
„Niewątpliwym sukcesem jest powrót od sezonu ZIMA 2021/22 połączenia oferowanego przez
Transavię do Paryża Orly, drugiego co do wielkości lotnisko w stolicy Francji, obsługującego głównie
połączenia w Europie, w Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz na Karaibach.” - dodał Radosław Włoszek,
prezes zarządu Kraków Airport.
„Co ważne, wszyscy mamy wpływ na to jak będą wyglądać następne miesiące. Lotniska i przewoźnicy
konsekwentnie wdrażają rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego,
uczestnicą w akcji szczepień, dbając tym samym o komfort pasażerów i pracowników. Rekomendujemy
więc zarówno zaszczepienie się, jak i przestrzeganie zasad sanitarnych, dzięki temu w kolejnych
miesiącach będziemy odbudowywać potencjał lotniska, a tym samym turystykę i gospodarkę Krakowa
i Małopolski.” – zwrócił uwagę Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Nowości w sezonie ZIMA 2021/22
W lipcu kolejni przewoźnicy ogłosili nowości na sezon ZIMA 2021/22.
Transavia od 31 października 2021 r. uruchomi bezpośrednie połączenie między Krakowem i Paryżem.
Połączenie ORY - KRK - ORY dostępne będzie dwa razy w tygodniu, w czwartki i w niedziele.
Również od początku sezonu zimowego w siatce połączeń krakowskiego lotniska pojawi się nowa
destynacja linii lotniczej Ryanair do Agadiru. Połączenie dostępne będzie raz w tygodniu, w niedzielę.

Praktyki Need Help
W lipcu krakowskie lotnisko wznowiło nabór na bezpłatne praktyki studenckie w ramach XIV edycji
Programu „Need Help – Potrzebujesz pomocy?”. To autorski program praktyk, który został
czterokrotnie wyróżniony w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w podkategorii
„Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji”.
Dla uczestników programu praktyki są najlepszym sposobem na poznanie złożoności funkcjonowania
lotniska w krótkim czasie. To możliwość zapoznania się m.in. z topografią lotniska, zasadami
bezpieczeństwa, zadaniami służb i bieżącym funkcjonowaniem portu. Po zdobyciu odpowiedniej
wiedzy, uczestnicy programu przechodzą do zadań praktycznych.
W ubiegłych latach najlepsi studenci otrzymali propozycję pracy. Oprócz Kraków Airport,
z doświadczenia i zdobytych umiejętności praktykantów skorzystali również partnerzy krakowskiego
lotniska: firmy handlingowe, spółki córki oraz linie lotnicze.

Centrum Edukacji Lotniczej – wakacyjne campy i branżowe akademie
Trwa kolejna edycja wakacyjnych campów organizowanych przez Centrum Edukacji Lotniczej Kraków
Airport. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:30; w każdym
tygodniu przewidziane są dwie grupy wiekowe: 7 - 10 lat, 11 - 15 lat. Dziewiątego sierpnia rozpocznie
się camp „W 5 dni dookoła świata!”. Podczas zajęć uczestnicy poznają elementy kultury danych krajów
(m.in. flagi, hymny, potrawy, zwyczaje, zabytki, języki), poruszą tematy z dziedziny geografii (m.in.
położenie geograficzne, strefy czasowe, klimat) oraz dowiedzą się jak prawidłowo przygotować swoją
podróż (m.in. procedury lotniskowe, ścieżka pasażera). Półkolonia to oczywiście przede wszystkim czas
odpoczynku i zabawy, więc wszystkie zajęcia nastawione są na aktywne spędzanie czasu w gronie
rówieśników umożliwiające rozwój umiejętności uczestników.
W sierpniu odbędą się także zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół średnich: 16.08-20.08 (Akademia
Lotnicza – wiek 16-19 lat), 23.08-27.08 (Akademia Turystyczna – wiek 16-19 lat) To sprawdzone
programy zajęć, z których do tej pory korzystali tylko uczniowie szkół branżowych, teraz dostępne dla
wszystkich pasjonatów awiacji, szukających swojej ścieżki zawodowej. Zajęcia Akademii Lotniczej
poruszają najważniejsze aspekty dotyczące m.in.: zagadnień matematycznych i fizycznych związanych
z lataniem, wyposażenia lotnisk, obsługi pasażerów, obsługi samolotu oraz służb pracujących na
terenie portu lotniczego. W trakcie Akademii Turystycznej uczestnicy poznają m.in.: szczegóły procedur
lotniskowych, wymagania i procedury związane z przekraczaniem granic, budowę terminala
pasażerskiego, zawody wykonywane na terenie lotniska oraz zasady planowania wyjazdu.
Szczegóły: https://krakowairport.pl/pl/campy-cel/campy

Ważne dla podróżujących – Karta Lokalizacji Podróżnego, eKLP, zasady kwarantanny
Każdy pasażer przylatujący do Polski powinien wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego przed
przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 16 lipca możliwe jest korzystanie z elektronicznej wersji karty eKLP dostępnej pod adresem:
https://aplikacje.gov.pl/app/klp/#/home
W przypadku braku możliwości wypełnienia eKLP, Kartę Lokalizacji Podróżnego w postaci papierowej
należy wypełnić po jej przekazaniu przez personel pokładowy.
Karta zapewnia bezpieczeństwo wszystkim osobom, z którymi ma się styczność na pokładzie samolotu.
Jeśli na danym rejsie obecna była osoba zakażona, Karta umożliwi szybkie dotarcie do pasażerów rejsu,
co pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
Szczegóły: https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp
Zasady kwarantanny
Pasażerowie podróżujący z państw członkowskich UE, strefy Schengen lub kraju, z którym zawarto
szczególne zwolnienie z kwarantanny przysługuje w przypadku:






przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19 (PCR lub antygenowego), wykonanego
przed podróżą (z ostatnich 48h, licząc od momentu otrzymania wyniku);
przyjęcia pełnego szczepienia szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, od której upłynęło co
najmniej 14 dni;
zakończenia w przeciągu ostatnich 6 miesięcy izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia
wirusem SARS-CoV-2;
wykonania testu na Covid-19 (PCR lub antygenowego) do 48h po przekroczeniu granicy Polski;
zwolnienie z kwarantanny przysługuje dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką
osób w pełni zaszczepionych lub posiadających negatywny wynik testu na Covid-19.

Pasażerowie podróżujący spoza strefy Schengen oraz UE zwolnienie z kwarantanny przysługuje
w przypadku:




przyjęcia pełnego szczepienia szczepionką dopuszczoną do obrotu w UE, od której upłynęło co
najmniej 14 dni;
zakończenia w przeciągu ostatnich 6 miesięcy izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia
wirusem SARS-CoV-2;
zwolnienie z kwarantanny przysługuje dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką
osób w pełni zaszczepionych.

W przypadku transferu, osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z RP w ciągu 24 godzin są
zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.
Więcej informacji: https://www.facebook.com/KrakowAirport/posts/4798894446805241
Bieżące
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https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
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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

