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PODSUMOWANIE MIESIĄCA – luty 2022 r.

W lutym z usług krakowskiego lotniska skorzystało 398 278 pasażerów, czyli o 23% mniej
w stosunku do lutego 2019 roku, ale już o 1105% więcej w stosunku do stycznia 2021 roku.

„Cała branża lotnicza i turystyczna, która ponad dwa lata zmaga się z rzeczywistością związaną
z pandemią, od kilku dni w sposób szczególny mierzy się z wyzwaniami, jakie pojawiają się na arenie
międzynarodowej. ” - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.
„Kraków Airport na bieżąco monitoruje te wydarzenia, pozostając w stałym kontakcie
przedstawicielami przewoźników, służbami lotniskowymi oraz państwowymi i samorządowymi.
Na krakowskie lotnisko przyjeżdżają pasażerowie z Ukrainy, którzy podróżują dalej, najczęściej do
rodzin w innych częściach Europy. Jesteśmy przygotowani, by udzielać im niezbędnej informacji
i pomocy. Informacje w języku polskim i ukraińskim znajdują się także na social mediach Kraków
Airport. ” - dodał Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.
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O Kraków Airport
Kraków Airport jest jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które przed pandemią koronawirusa obsługiwało 8 milionów pasażer ów.
Lotnisko jest członkiem Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) oraz Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Działania Kraków
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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 pi erwszym
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 pozostaj e 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

