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I. Dane identyfikacyjne 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”1  

 

Stanisław Wojtera – Prezes PPL od 21 października 2020 r.  

Poprzednio -  Mariusz Szpikowski: od 15 stycznia 2016 r. -  Naczelny Dyrektor PPL, 
a następnie w okresie od 24 listopada do 2017 r. do 21 października 2020 r. - 
Prezes PPL. 

Dostosowanie strategii działalności PPL do uwarunkowań wynikających 
z planowanego uruchomienia CPK.   

Działania PPL w ramach realizacji Koncepcji CPK. 

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r., 
z wykorzystaniem dowodów spoza tego okresu, mających znaczenie dla oceny 
kontrolowanej działalności. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

 

Agnieszka Kowalska-Frączyk, główny specjalista kp. - upoważnienie do kontroli 
nr KGP/1/2021 z 7 styczna 2021 r.  

 (akta kontroli str.1-2, 20) 

 

                                                      
1 Dalej: PPL lub Przedsiębiorstwo. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia realizację zadań określonych dla PPL 
w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej przez Radę Ministrów 
w drodze uchwały nr 173/2017 z 7 listopada 2017 r. 4 

Prezes PPL realizował zadania powierzone w trybie art. 23 ustawy z dnia 15 
września 2017 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”5 przez ministra 
właściwego ds. transportu6. Przedsiębiorstwo współpracowało ze spółką celową 
Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.7 na rzecz realizacji budowy Portu 
Solidarność – Centralny port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej8. 

PPL zapewniło dostosowanie działalności portów lotniczych w województwie 
mazowieckim, tj. Portu Lotniczego im Fryderyka Chopina w Warszawie9 oraz 
nabytego w 2018 r. Portu Lotniczego Warszawa-Radom im. Bohaterów 
Radomskiego Czerwca 1976 roku10, stosownie do uwarunkowań wynikających 
z Koncepcji CPK. W październiku 2018 r. wystąpiło do MI o przeprowadzenie 
administracyjnego podziału ruchu w województwie mazowieckim. Do czasu 
zakończenia kontroli prowadzona procedura nie została zakończona. 

PPL, realizując założenia Koncepcji CPK, wdrożyło w marcu 2018 r. zasady Core 
Night (ograniczenie hałasu w godzinach nocnych w strefie oddziaływania lotniska) 
na Lotnisku Chopina. Zrezygnowało natomiast z wprowadzenia rozwiązania Quota 
Count (system koordynowania rozkładów lotów) dla operacji dziennych z uwagi na 
ograniczoną przepustowość tego portu lotniczego. 

Przedsiębiorstwo przygotowało się do realizacji założeń Koncepcji CPK zlecając lub 
samodzielnie opracowując szereg analiz umożliwiających podjęcie decyzji 
związanych z infrastrukturalnymi inwestycjami na LCh oraz na Lotnisku Radom.  

PPL uwzględniło w planach działalności ograniczoną perspektywę czasową 
funkcjonowania Lotniska Chopina oraz parametry finansowe (m.in. inwestycje) dla 
tego portu lotniczego oraz dla Lotniska Radom. Nie została jednak zaktualizowana 
strategia PPL ani Plan Generalny LCh ze względu na brak decyzji właścicielskich 
odnośnie zakresu działania LCh po uruchomieniu CPK.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Działania PPL w ramach realizacji Koncepcji CPK 

1.1 Podjęcie przez PPL działań dostosowujących działalność LCh 
w zakresie wskazanym w Koncepcji CPK 

Z Koncepcji CPK wynikały m.in. następujące zadania dla PPL:  
• utworzenie Core Night; 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną orz oceny cząstkowe jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w 

formie opisowej. 
4 Uchwała niepublikowana. Dostępna na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/uchwala-rady-ministrow. 

Dalej: Koncepcja CPK. 
5  Dz. U. z 2017 r. poz. 1902, dalej: ustawa o PPL. 
6  Do 9 stycznia 2018 r. ministrem właściwym ds. transportu był Minister Infrastruktury i Budownictwa, a od tej daty – Minister 

Infrastruktury; dalej używana będzie wspólna nazwa: Minister Infrastruktury. Minister właściwy ds. transportu do dnia 9 
stycznia 2018 r. kierował Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, a od tej daty – Ministerstwem Infrastruktury; dalej dla 
obu tych urzędów będzie używana nazwa: MI. 

7  Spółka powołana w celu przygotowania i realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego – dalej CPK sp. z o.o.  
8  Dalej: CPK. 
9  Dalej: Lotnisko Chopina lub LCh. 
10 Dalej: Lotnisko Radom. 
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• wprowadzenie systemu Quota Count dla operacji dziennych; 
• zapewnienie maksymalnej dostępnej przepustowości na Lotnisku Chopina; 
• potencjalne wprowadzenie administracyjnego podziału ruchu w oparciu o inny 

port, umożliwiający odciążenie LCh. 
(akta kontroli str. 28-33) 

PPL nie wyodrębniło w rocznych i pięcioletnich planach działalności całkowitych 
kosztów zaangażowania w realizację Koncepcji CPK. 

Przedsiębiorstwo zleciło - w związku z decyzją o przyjęciu przez Radę Ministrów 
Koncepcji CPK - szereg analiz, w tym między innymi Analizy strategiczne 
możliwości rozwojowych wybranych portów lotniczych w kontekście uruchomienia 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, które objęły:  
− Etap I – Analizę  strategiczną zapotrzebowania na infrastrukturę lotniskową na 

obszarze Mazowsza - określenie scenariusza rozwoju infrastruktury lotniskowej 
na Mazowszu przed uruchomieniem CPK – Podsumowanie 

− Etap II - Wskazanie komplementarnego lotniska na obszarze Mazowsza  
− Etap III - Analizę strategiczną Portu Lotniczego Radom - Rekomendacje 

w zakresie strukturyzacji transakcji 
− Due diligence Spółki Port Lotniczy „Radom" S.A. Analizy: finansowo-księgowa, 

prawna, środowiskowa, techniczna 
− Etap IV - Analizę możliwości rozbudowy Lotniska w Modlinie - Określenie 

zakresu niezbędnej rozbudowy celem przejęcia części ruchu z Lotniska Chopina 
w Warszawie 

− Etap V - Możliwości rozwojowe Portu Lotniczego Szczecin - Analiza możliwości 
rozwojowych Portu Lotniczego Szczecin w kontekście uruchomienia Centralnego 
Portu Komunikacyjnego oraz Biznes Plan Spółki PL Szczecin i Test Prywatnego 
Inwestora. 

(akta kontroli str. 3-18) 

Core Nigh i Quota Count na LCh 

Z dniem 25 marca 2018 r. PPL wprowadziło na Lotnisku Chopina zasady Core 
Night, czyli zakaz planowania operacji lotniczych pomiędzy godzinami 23.30 
a 5.3011, który spowodował dodatkowe spiętrzenie operacji lotniczych w godzinach 
dziennych. 

Limit Quota Count na Lotnisku Chopina w uproszczeniu wynosił 560 operacji 
lotniczych12 w porze dnia i 50 w porze nocy13. Prezes PPL wyjaśnił, że 
w Przedsiębiorstwie były prowadzone analizy w kierunku wprowadzenia systemu 
Quota Count dla operacji dziennych, celem zwiększenia możliwej do wykonania 
liczby operacji na LCh. Analizy te wykazały jednak brak uzasadnienia wprowadzenia 
tego rozwiązania, z uwagi na ograniczoną przepustowość portu lotniczego. 

Powyższe limity i zakazy (ograniczenia środowiskowe) Przedsiębiorstwo wskazało 
w październiku 2018 r. jako główną barierę dla rozwoju ruchu lotniczego na LCh, 
niezależną od przepustowości infrastrukturalnej i ograniczeń urbanistycznych 
rozwoju. 

 (akta kontroli str. 3-23, 37, 43, 45, 72) 

Zwiększenie przepustowości LCh 

PPL opracowało prognozę popytową potwierdzającą bardzo wysoką dynamikę 
wzrostów ruchu na Lotnisku Chopina (podobnie jak i na innych lotniskach na 

                                                      
11 Zakaz nie dotyczy lotów opóźnionych z przyczyn niezależnych od linii lotniczych, lotów medycznych i związanych z 

bezpieczeństwem państwa. 
12 Operacja lotnicza to jeden przylot, przelot, odlot lub podejście nie zakończone lądowaniem statku powietrznego. 
13 Informacje podane przez PPL w uzasadnieniu do wniosku o APR z 29 października 2019 r. na str. 3. 
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świecie)14 na lata 2018-2030. Prognoza wskazywała na podwojenie liczby 
obsłużonych pasażerów w 2025 r. (ok. 32 mln) w stosunku do roku 2017 (ok.16 
mln). Maksymalna przepustowość LCh przed przeprowadzeniem inwestycji 
infrastrukturalnych wynosiła 18-20 mln15, a w wyniku zaplanowanych inwestycji 
miała wzrosnąć do wysokości 26-28 mln16.  

PPL, aby sprostać założeniom Koncepcji CPK17 realizowało od 2018 r. inwestycje 
zwiększające przepustowość LCh oraz zapewniające możliwości przesiadkowe 
w tym porcie dla jak największej liczbie pasażerów. 

Dopasowanie funkcjonalności LCh w zakresie wskazanym w Koncepcji CPK było 
jednym z kluczowych założeń Kompleksowej analizy przepustowości Lotniska im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie wraz z Planem Rozwoju oraz harmonogramem 
realizacji inwestycji infrastrukturalnych18, wykonanej na zlecenie PPL przez firmę 
doradczą na przełomie 2017 i 2018 r.19 przy współudziale powołanego w PPL 
Zespołu zadaniowego w ds. rozbudowy LCh. Celem analiz było określenie zakresu 
inwestycji infrastrukturalnych prowadzących do uzyskania maksymalnych 
parametrów przepustowości tego lotniska, którą można uzyskać na terenie portu 
bez ingerencji w okoliczne budynki i drogi.  

We wstępnej fazie projektu wskazano, że głównym „wąskim gardłem” systemu 
przepustowości LCh był układ dróg startowych. W związku z powyższym analizy 
i konsultacje (np. z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, która odpowiada za 
bezpieczeństwo wykonywanych operacji) rozpoczęto od określenia koniecznych 
inwestycji przede wszystkim w systemie dróg startowych, które umożliwiłyby 
zwiększenie ich przepustowości. Ustalono, że przeprowadzenie czterech inwestycji 
w zakresie dróg startowych20, w trzecim sezonie letnim po ich zakończeniu umożliwi 
wzrost limitu przepustowości z 42 do 50 operacji w godzinie szczytowej oraz z 610 
do 800 operacji na dobę. Obie te wartości stały się wyznacznikiem poziomu 
przepustowości dla pozostałych obszarów funkcjonowania lotniska. 

W celu opracowania szczegółowych rekomendacji inwestycyjnych przeprowadzono 
analizę obowiązującej prognozy rozwoju ruchu lotniczego, a następnie opracowano 
szereg wariantów/modeli tego rozwoju w perspektywie lat 2017-2043. 

Na drugim etapie Kompleksowej analizy przepustowości LCh doradca przedstawił 
wypracowaną przy udziale PPL koncepcję rozwoju tego lotniska we wszystkich 
kluczowych obszarach oraz harmonogram inwestycji wraz z informacją na temat ich 
wpływu na przepustowość.  

(akta kontroli str. 3-18, 34-44) 

Zapewnienie lotniska komplementarnego dla LCh 
PPL założyło, zgodnie z postanowieniami Koncepcji CPK, że w związku z brakiem 
dalszej możliwości rozbudowy LCh - po planowanym zakończeniu w 2022 r. 
rozpoczętych już inwestycji21 oraz z uwagi na ograniczenia środowiskowe - 

                                                      
14 Analizy sprzed pandemii COVID-19. 
15 Przed pandemia COVID-19 zakładano że maksymalna wartość przepustowości zostanie osiągnięta w 2020 r. 
16 Przed pandemią COVID-19 prognozowano, że maksymalny  próg przepustowości po inwestycjach zostanie przekroczony w 

2025 r.  
17 PPL wskazywało także na założenia Strategii P.P. Porty Lotnicze 2014-2024, według której długoterminową strategią LCh 

było zdobycie wiodącej pozycji w Europe Środkowo-Wschodniej jako lotniska opierającego swój rozwój na ruchu 
przesiadkowym (hub) oraz zapewnienie odpowiedniej przepustowości lotniczej dla centralnej Polski, przy zachowaniu norm 
środowiskowych. 

18 Dalej: Kompleksowa analiza przepustowości LCh. 
19 Umowa z  26 maja 2017 r. 
20 1/ budowy dwóch równoległych wjazdów na drogę startową na kierunku 29; 2/ budowy dwóch równoległych wjazdów na 

drogę startową na kierunku 15; 3/ budowy nowej drogi szybkiego zjazdu na kierunku 11; 4/ przesunięcia istniejącej drogi 
szybkiego zjazdu S3 na kierunku 33. 

21 Szczegółowej analizie poddano zasadność budowy na LCh nowej drogi startowej zwiększającej przepustowość znacznie 
powyżej 50 operacji na godzinę. Wykazano jednak, że z uwagi m.in. na koszty, czasochłonność inwestycji oraz zakładane 
przeniesienie ruchu obsługiwanego przez LCh do CPK - realizacja takiej inwestycji byłaby nieuzasadniona.  
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niesieciowy ruch lotniczy niebędący bezpośrednim składnikiem rozwoju portu 
węzłowego powinien zostać przeniesiony do portu komplementarnego.  

PPL przy wyborze komplementarnego lotniska wykorzystało rekomendacje firmy 
doradczej przedstawione w dokumencie Analizy strategiczne możliwości 
rozwojowych wybranych portów lotniczych w kontekście uruchomienia CPK - 
Wskazanie komplementarnego lotniska na obszarze Mazowsza z kwietnia 2018 r.  

W Analizach zidentyfikowano cztery zasadnicze cele przedsięwzięcia:  

• funkcja lotniska komplementarnego dla LCh w perspektywie do czasu 
uruchomienia CPK,  

• funkcja lotniska komplementarnego dla CPK po jego uruchomieniu (opartego na 
własnym popycie), 

• możliwie najkrótszy czas niezbędny na realizację koniecznych inwestycji 
rozwojowych,  

• możliwość dalszej modułowej rozbudowy infrastruktury. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wielokryterialnej, po rozważeniu trzech 
brzegowych warunków lokalizacyjnych22 i pięciu ograniczeń w procesie screeningu23 
wyłoniono ostatecznie dwie lokalizacje: Lotnisko Modlin oraz Lotnisko Radom 
Następnie założono, że przepustowość roczna terminala powinna wynosić co 
najmniej 3 mln pasażerów24. Przyjęto, że wydatki na dostosowanie obu lotnisk do 
funkcji lotniska komplementarnego trzeba ponieść do 2028 r., aby umożliwić 
obsłużenie ruchu lotniczego wynikającego ze scenariuszy do czasu otwarcia CPK.  

Oszacowane całkowite koszty i czas trwania rozbudowy (wraz z rezerwą 20%) 
wyniosły: 

• dla Lotniska Radom – „[…]”25 i czas rozbudowy „[…]”miesięcy26 

• dla Lotniska Modlin – „[…]”i czas rozbudowy „[…]”miesięcy27. 

Ostatnią fazą analizy wielokryterialnej była analiza obu wariantów lotniska 
uzupełniającego w oparciu o ponad 30 parametrów, czterema różnymi sposobami. 
Na korzyść Lotniska Modlin przemawiał jedynie czas dojazdu na lotnisko 
z Warszawy przed uruchomieniem CPK oraz mniejsza liczba mieszkańców 
narażona na hałas poza obszarem ograniczonego użytkowania.  

Na koniec analizy wielokryterialnej poddano badaniu uwarunkowania prawno- 
instytucjonalne potencjalnych lotnisk komplementarnych. Ostatecznie doradca 
uznał, że szansa utworzenia lotniska uzupełniającego w Radomiu jest bardziej 

                                                      
22 To jest: 1) makro-obszar przyjęty do analizy – województwo mazowieckie, co wynika z Koncepcji CPK, a także założeń PPL, 

2) teren istniejącego już lotniska/lądowiska, co zapewnia najkrótszy czas realizacji koniecznych inwestycji, 3) cywilny 
charakter lotniska/lądowiska (zgodnie z rejestrem ULC). 

23 Wykluczono lotniska/lądowiska: 1) o powierzchni mniejszej niż 200 ha, 2) których długość dróg startowych jest krótsza niż 
2000 m, 3) o zbyt małej odległości od lokalizacji priorytetowego portu lotniczego – tj. w promieniu 30 km od CPK, 4) 
przyrodnicze obszary chronione, 5) których oś podejścia penetruje przestrzeń powietrzną obszarów niebezpiecznych lub 
zakazanych dla ruchu lotniczego.  

24 Dla zakładanej struktury ruchu składającego się przede wszystkim: z czarterowego ruchu sezonowego o szczytowym 
natężeniu w miesiącach czerwiec-wrzesień oraz małym udziale ruchu niskokosztowego i tradycyjnego (20%). Przy takich 
założeniach scenariusza rozwoju ruchu przedstawiono następnie koncepcje rozbudowy niezbędnej infrastruktury dla 
każdego z obu lotnisk wraz z kosztorysem. 

25 W treści wystąpienia pokontrolnego NIK wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa i/bądź dobra osobiste, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 2176) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) oraz art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) w 
interesie przedsiębiorcy lub podmiotu, których dotyczą zawarte w wystąpieniu pokontrolnym informacje, poprzez ich 
anonimizację i zastąpienie oznaczeniem „[…]”. 

26 Największe wydatki obejmowały: wydłużenie drogi startowej do docelowej długości 2800 m, budowa nowego terminala oraz 
budowa stanowisk postojowych. Krótki czas realizacji rozbudowy tego lotniska wynikał z nieograniczonej ruchem lotniczym 
możliwości prowadzenia inwestycji. 

27 Na powyższą kwotę składały się przede wszystkim koszty budowy nowej drogi startowej oraz koszty dwukrotnie większej 
rozbudowy infrastruktury niż w Radomiu, z uwagi na konieczność dopasowania jej nie tylko do ruchu przeniesionego z LCh, 
ale dodatkowo do jednoczesnej obsługi linii czarterowych LCC i Ryanair. Oszacowanie znacznej czasochłonności 
rozbudowy Lotniska Modlin wynikało z uwzględnienia wzmożonego ruchu lotniczego prowadzonego na tym lotnisku 
w czasie prowadzenia inwestycji. 
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realna. Wskazał, że w przypadku Lotniska Modlin brak woli pozostałych wspólników 
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin sp. z o.o. do przeprowadzenia 
zmian w umowie spółki - umożliwiającej PPL przejęcie kontroli właścicielskiej 
i funkcjonalnej - skutecznie uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań 
zmierzających do stworzenia w Modlinie lotniska komplementarnego dla LCh, 
Warszawy i aglomeracji warszawskiej.  

Finalnie firma doradcza zarekomendowała rozbudowę Lotniska Radom.  

 (akta kontroli str. 3-18, 34-44) 

Wprowadzenie administracyjnego podziału ruchu 

Prezes PPL, jako zarządzający Lotniskiem Chopina, w dniu 29 października 2018 r. 
przekazał do MI wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie dokonania 
administracyjnego podziału ruchu28 dla tego portu lotniczego. Wskazał, że: 

• podział powinien uwzględniać dopasowanie struktury ruchu do infrastruktury 
lotnisk objętych podziałem i korzystanie z elementów infrastruktury zgodnie z jej 
przeznaczeniem od sezonu rozkładowego IATA lato 2021 r.,  

• podział powinien także wziąć pod uwagę przepustowość oraz strategię rozwoju 
lotnisk objętych podziałem, a zatem LCh jako portu przesiadkowego 
realizującego połączenia transferowe (tzw. hubu) dla regionu Europy Środkowo-
Wschodniej oraz odpowiednio drugiego portu realizującego operacje lotnicze 
point-to-point, 

• administracyjny podział ruchu i ograniczenia z niego wynikające nie powinny 
dotyczyć operacji wykonywanych statkami powietrznymi szerokokadłubowymi 
oraz operacji General Aviation29 i all-cargo, których ruch na LCh nie będzie 
ograniczany ze względu na fakt, iż jest to jedyne lotnisko na Mazowszu 
posiadające odpowiednią infrastrukturę do obsługi tych typów operacji lotniczych. 

Z założeń, którymi dysponowało PPL (w momencie składania wniosku) wynikało, że 
do ruchu lotniczego Lotniska Radom zostanie wydzielone blisko 3,5 miliona 
pasażerów.  

PPL do końca 2020 r. przekazało na żądanie MI dodatkową dokumentację 
oraz informacje liczbowe i merytoryczne (m.in. historyczne statystyki oraz prognozy 
ruchu lotniczego dla LCh w kilku wariantach) oraz podtrzymywało konieczność 
realizacji procedury APR dla Mazowsza. MI w odpowiedziach wskazało między 
innymi, że informacja na temat planowanego terminu osiągnięcia gotowości do 
obsługi ruchu lotniczego przez Port Lotniczy w Radomiu nie jest w jakikolwiek 
sposób wiążąca dla wydania APR. 

W grudniu 2020 r. Prezes PPL argumentował, że pomimo gwałtownego spadku 
ruchu lotniczego spowodowanego pandemią COVID-19 i wolniejszej, niż pierwotnie 
prognozowano, odbudowy ruchu lotniczego - dochodziło do sytuacji wykorzystania 
przepustowości LCh w godzinach szczytowych (w poszczególne dni sierpnia 
2020 r., gdy odbudowa ruchu względem 2019 r. zbliżała się do poziomu 40%). 
Wskazał, że na przepustowość LCh negatywnie wpływały nowe obostrzenia zasad 
postępowania w podróży lotniczej oraz portach lotniczych w związku 
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się na obszarze Polski koronawirusa. Prezes 
PPL zauważył też, że przepustowość LCh w sezonie letnim 2021 r. także może 
zostać zredukowana i będzie niższa od tej z sezonu letniego 2020 r. 

Pod koniec 2020 r. PPL wystąpiło do MI z propozycją czasowego zawieszenia 
przedmiotowego procesu do 2022 r. (w celu podjęcia decyzji na temat uruchomienia 
procedury APR skutkującej wdrożeniem podziału ruchu od 2024 r. lub 2025 r. 

                                                      
28 Dalej: APR. 
29 Obejmuje cały ruch lotniczy (prywatny i komercyjny) z wyłączeniem lotów rozkładowych. 
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w przypadku realizacji scenariusza zbliżonego do wariantu optymistycznego 
prognozy ruchu lotniczego dla LCh). Do zakończenia kontroli PPL nie otrzymało 
odpowiedzi w powyższym zakresie. 

 (akta kontroli str. 34-44, 86-87, 90-92) 

Analizy dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na ruch lotniczy  
W PPL opracowano m.in. następujące dokumenty zawierające prognozy i symulacje 
ruchu dla portów lotniczych w Warszawie oraz w Radomiu: 

• Prognozę ruchu lotniczego dla lotnisk zarządzanych przez PPL - 12 edycja 
z 6 października 2020 r.30 Dokument ten zawierał między innymi scenariusze 
ówcześnie przyjmowane do budżetu PPL. Jednak ze względu na pogarszającą 
się sytuację rynkową, po dalszych uzgodnieniach, decyzją Rady Nadzorczej PPL 
w ostatecznej wersji budżetu PPL zostały uwzględnione inne scenariusze.  

• Aktualizację ww. Prognozy ze stycznia 2021 r., w celu zapewnienia spójności 
z innymi dokumentami obowiązującymi w PPL. Zmianie uległy dwa scenariusze: 
wariant budżetowy dla LCh oraz symulacja S3 dla Lotniska Radom, które zostały 
przyjęte do planu pięcioletniego PPL, zaakceptowanego przez Ministra 
Infrastruktury w dniu 15 stycznia 2021 roku.  

W wariancie budżetowym dla LCh założono m.in.: 

- wolniejsze tempo odbudowy ruchu przyjmując, że odbudowa rynku do 
poziomu z 2019 r. nastąpi około 2026 r ;  

- brak APR;  

- dla PLL LOT wzrost ruchu tranzytowego do poziomu „[…]”ruchu 
przewoźnika ogółem (w 2025 r.);  

- realizację programu LOT na wakacje, ograniczonego do kilku rynków 
europejskich;  

- wzrost wskaźnika pax/ops (tj. „pasażer/operacje lotnicze”) dla Wizzaira do 
wartości „[…]”w 2025 r.; 

- dla przewoźników czarterowych przyjęto realizację około 60% operacji 
z 2019 r., przy wskaźniku LF („współczynnik wykorzystania miejsc 
w samolocie”31) niższym o ok. 10 punktów procentowych. 

Wykonano ponadto trzywariantową prognozę ruchu lotniczego dla Lotniska Radom, 
która stanowi wkład do nowej analizy opłacalności portu wykonywanej przez firmę 
zewnętrzną. Ostateczny dokument nie został opracowany do zakończenia niniejszej 
kontroli. Prezes PPL wyjaśnił32, że przyjęte w nim wartości wariantów są zbliżone do 
wariantów pesymistycznego oraz budżetowego wskazanych w Prognozie na 2021, 
po jej aktualizacji.  

Dokumenty dotyczące scenariuszowej analizy rozwoju LCh, tzw. koreferatu, 
ostatecznie nie powstały, gdyż postępowanie zostało unieważnione, a Minister 
Infrastruktury anulował to zadanie, zlecone pismem z 20 marca 2019 r. (kwestie te 
zostały opisane w pkt 1.2. Wystąpienia pokontrolnego). 

(akta kontroli str. 34-44) 

1.2 Zadania w zakresie Koncepcji CPK, wyznaczone przez 
Ministra Infrastruktury na podstawie art. 23 ustawy o PPL 

W okresie objętym kontrolą Minister Infrastruktury wyznaczył Przedsiębiorstwu na 
mocy art. 23 ustawy o PPL dziewięć zadań związanych z realizacją Koncepcji CPK, 

                                                      
30 Edycja 11 Prognozy ruchu lotniczego dla lotnisk zarządzanych przez PPL została wykonana w lutym 2020 r. 
31 Liczony jako iloraz RPKM (Revenue Passenger Kilometers) – „praca przewozowa” i ASKM (Available Seat Kilometers) – 

„oferowanie”. 
32 Pismo z dnia 22 lutego 2021 r.; znak PPL.T1.TC.0910.1.75.2021. 

Opis stanu 
faktycznego 
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z których trzy zostały anulowane. Zadania te były uwzględniane w rocznych lub 
pięcioletnich planach działalności. Na ich realizację według stanu na koniec 2020 r. 
wydano: 6,6 mln zł netto na usługi doradcze oraz 194,3 mln zł netto na inwestycje 
na Lotnisku Radom33. 

Zadanie wyznaczone pismem z 28 lipca 2017 r. 
Zadanie dotyczące wykonania prognozy ruchu lotniczego dla Polski 
z uwzględnieniem CPK zostało zrealizowane na podstawie umowy zawartej 
z IATA34 w dniu 22 stycznia 2018 r. (z aneksami). MI zaakceptowało finalny produkt, 
który został przekazany przez PPL przy piśmie z 17 lipca 2020 r. Z tytułu realizacji 
tego zadania wydatkowano „[…]”. 

Zadania wyznaczone pismem z 9 marca 2018 r 

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej 
Polskiej szczegółowo określił założenia dla następujących trzech zadań: 

• Zakontraktowanie wykonawcy w celu opracowania systemu koordynacyjno-
zarządczego oraz wsparcia metodycznego dla programu i projektów w ramach 
Przedsięwzięcia pn. Port Solidarność – CPK dla RP35.  

Umowę na realizację powyższych produktów i usług doradczych, świadczonych 
na rzecz Pełnomocnika Rządu ds. CPK, PPL zawarło w dniu 20 lipca 2018 r. na 
okres dziewięciu miesięcy. Ostatni podpisany protokół odbioru obejmował prace 
wykonane do 20 kwietnia 2019 r. Prace wykonywane w ramach tej umowy były 
zlecane i odbierane przez osobę wskazaną na piśmie przez Pełnomocnika 
Rządu ds. CPK. Umowa została wykonana w całości, a jej całkowity koszt 
wyniósł „[…]”. 

• Zakontraktowanie wykonawcy, który dla Przedsięwzięcia CPK opracuje 
założenia oraz program komunikacji i będzie świadczył bieżącą obsługę PR.  

W powyższym zakresie PPL zawarło w dniu 18 kwietnia 2018 r. umowę z firmą 
doradczą na okres roku. Wynagrodzenie zostało określne na łączną kwotę „[…]”. 
Umowa z dniem 1 lipca 2018 r. została rozwiązana przez ówczesnego Prezesa 
PPL, a zrealizowane płatności wyniosły łącznie „[…]”netto.  

• Zakontraktowanie wykonawcy, który opracuje wytyczne do opracowania 
inwentaryzacji przyrodniczej i badań przyrodniczych na potrzeby oceny 
odziaływania Przedsięwzięcia CPK na środowisko.  

Umowę ramową PPL zawarło firmą doradczą w dniu 16 marca 2018 r. 
W zakresie inwentaryzacji środowiskowej i badania środowiskowego SIWZ na 
inwentaryzację przyrodniczą na rzecz CPK został ukończony w dniu 30 stycznia 
2019 r., z wyjątkiem jednej ścieżki badawczej, obejmującej oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych - z uwagi na brak informacji co do położenia urządzeń 
lotniskowych CPK na tamtym etapie. Analizy zostały przesłane do Spółki CPK 
w dniu 19 marca 2019 r. Całkowity koszt wykonania umowy wyniósł „[…]”netto. 

Pełnomocnik Rządu ds. CPK wskazał w piśmie z 9 marca 2018 r., że zasady 
i szczegóły realizacji zadań określi „w przyszłości” umowa pomiędzy PPL, a spółką 
celową utworzoną przez Skarb Państwa. Założenia ramowe przyszłej umowy miały 
być uzgodnione w porozumieniu pomiędzy Skarbem Państwa a PPL.  

Umowa między Spółką CPK a PPL, jak również porozumienie pomiędzy MI i PPL, 
dotyczące rozliczenia kosztów poniesionych przez PPL - nie zostały zawarte. 

                                                      
33 Przewidywane kwoty inwestycji na Lotnisku Radom określono na kwotę 898 mln zł netto. 
34 Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association). 
35 Szczegółowy opis tego zadania obejmował wsparcia metodyczne dla programu i projektów, przygotowanie metodyki, 

przeprowadzenie warsztatów projektowych, świadczenie konsultacji metodyczne, zorganizowanie biura zarządzania 
projektami w strukturze firmy, wytyczne dla systemów zarządzania projektami, system raportowania. 
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Prezes PPL wyjaśnił36, że pomimo kilkukrotnych prób podejmowanych przez 
ówczesne kierownictwo PPL podczas spotkań z przedstawicielami MI oraz Spółki 
CPK, nie udało się uregulować kwestii rozliczenia finansowego z tymi podmiotami.  

Zadanie wyznaczone pismem z 27 marca 2018 r. 

W dniu 27 marca 2018 r. MI poinformowało PPL o podpisaniu Porozumienia 
Intencyjnego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Ministrem Obrony Narodowej 
w sprawie współpracy dotyczącej zarządzania Portem Lotniczym Radom w celu 
wsparcia działań mających na celu doprowadzenie do zarządzania lotniskiem 
zlokalizowanym w Radomiu przez PPL. Mając na uwadze postanowienia tego 
dokumentu Pełnomocnik Rządu ds. CPK nałożył na PPL zadanie polegające na 
realizacji działań planistycznych, projektowych i inwestycyjnych umożliwiających 
dostosowanie Lotniska Radom do potrzeb użytku cywilnego. 

PPL – zgodnie z nałożonym zadaniem – zleciło wykonanie koncepcji 
przedsięwzięcia polegającego na dostosowaniu Lotniska Radom do potrzeb użytku 
cywilnego. Kompleksowa umowa na realizację tego zadania została zawarta z firmą 
doradczą w dniu 25 maja 2018 r. Zakres prac został podzielony na pięć etapów, 
z których cztery zostały zakończone, tj.: opracowanie kompleksowej koncepcji 
realizacji przedsięwzięcia, projektu umowy operacyjnej pomiędzy PPL a wojskowym 
użytkownikiem lotniska, planu generalnego lotniska oraz nadzór nad procesem 
projektowania. Ostatni etap - nadzór nad realizacją inwestycji jest w trakcie 
realizacji. Według stanu na dzień 12 marca 2021 r. wykonawcy wypłacono 
wynagrodzenie w wysokości „[…]”(całkowite umowne wynagrodzenie wynosi „[…]”). 

Począwszy od 2018 r., w kolejnych planach działalności PPL były uwzględniane 
parametry finansowe dla tego portu lotniczego, tj. planowane przychody, koszty, 
inwestycje, zatrudnienie. Realizacja inwestycji na Lotnisku Radom została opisana 
w pkt 1.3 Wystąpienia pokontrolnego. 

Zadanie wyznaczone pismem z 8 listopada 2018 r. 

PPL zleciło firmie doradczej wykonanie powierzonego przez MI zadania pn. Analizy 
postaw wobec planów rozwoju portów lotniczych regionu Mazowsza na podstawie 
umowy z 1 lipca 2019 r. z aneksami. Wyniki badań zostały odebrane przez MI 
w  sierpniu i  grudniu 2019 r. Celem badań było poznanie opinii i nastrojów 
społecznych związanych z portami lotniczymi w kontekście podjętych oraz 
planowanych działań rozwojowych, w tym w szczególności: przejęcia przez PPL 
portu lotniczego w Radomiu, przyszłości portu lotniczego w Modlinie, przyszłości 
LCh oraz projektu budowy CPK. 
Wykonane zostały analizy: analiza desk research w ujęciu dla województwa 
mazowieckiego, badania ilościowe oraz desk research dla poszczególnych lotnisk 
objętych badaniem oraz badania jakościowe oraz raport podsumowujący cały 
projekt badawczy. Wynagrodzenie dla wykonawcy wyniosło „[…]”.  

Zadania wyznaczone pismem z 20 marca 2019 r. 
Minister Infrastruktury zlecił PPL wykonanie i przekazanie do MI następujących 
analiz: 

• analizy możliwości optymalizacji i obniżenia planowanych wydatków 
kapitałowych na rozbudowę oraz zwiększenie przepustowości infrastruktury 
terminalowej LCh (analiza miała wyjaśnić kwestię, czy utrzymując opisane 
w specyfikacji wymagania funkcjonalne oraz wymagania dotyczące planowanej 
przepustowości możliwe jest obniżenie kosztów kapitałowych inwestycji); 

• analizy możliwości zwiększenia przepustowości i zdolności operacyjnych obecnej 
infrastruktury terminalowej poprzez optymalizację procesów, procedur i lepsze 

                                                      
36 Pismo z dnia 22 lutego 2021 r.; znak PPL.T1.TC.0910.1.75.2021. 



 

11 

współdziałanie wszystkich zaangażowanych podmiotów (celem analizy było 
ustalenie, na ile - bez znaczących nakładów finansowych - możliwe jest 
zwiększenie zdolności operacyjnej obecnie istniejącej infrastruktury oraz jakie są 
granice przepustowości); 

• analizy maksymalizacji przepustowości i zdolności operacyjnych planowanej 
rozbudowy infrastruktury terminalowej poprzez optymalizację procesów, 
procedur i lepsze współdziałanie wszystkich zaangażowanych podmiotów 
(analiza miała odpowiedzieć na pytanie, jaka może być maksymalna 
przepustowość planowanej infrastruktury po jej rozbudowie). 

Pełnomocnik Rządu ds. CPK zwrócił się w dniu 24 maja 2019 r do PPL 
o wstrzymanie kolejnych postępowań w zakresie prac związanych z rozbudową 
Lotniska Chopina do czasu przeprowadzenia ww. analiz.  

PPL podjęło działania zmierzające do ustalenia celu i zakresu zleconych analiz. 
Przeprowadzone postępowania konkursowe zostały jednak unieważnione, gdyż 
uzyskane oferty znacząco przekraczały zakładany budżet PPL na to zadanie oraz 
progi unijne przewidziane w prawie zamówień publicznych.  

Ostatecznie MI przychyliło się do argumentacji PPL i biorąc pod uwagę trudną 
sytuację rynku lotniczego wynikającą z pandemii COVID-19, powodującą 
„drastyczną zmianę” prognoz ruchu lotniczego, pismem z 4 czerwca 2020 r. 
anulowało zadanie polegające na wykonaniu powyższych analiz. 

 (akta kontroli str. 3-44, 55-59, 61-69,70-81, 94-97) 

1.3. Zakup i adaptacja Lotniska Radom do pełnienia funkcji 
lotniska komplementarnego 

Po zawieszeniu w 2017 r. regularnych połączeń na Lotnisku Radom, zarządzanym 
przez Spółkę Port Lotniczy Radom SA, obsługiwane były tylko loty wojskowe, a w 
weekendy - loty General Aviation. Spółka ta złożyła w dniu 19 lipca 2018 r. wniosek 
o upadłość, tzw. sprzedaż wymuszoną ze wskazaniem przyszłego nabywcy, w 
formule „pre-pack”37. Sąd Rejonowy w Radomiu w dniu 14 września 2018 r. wydał 
postanowienie o ogłoszeniu upadłości dotychczasowego zarządzającego Lotniskiem 
Radom. PPL w dniu 13 października 2018 r. kupiło ten port lotniczy (z wyłączeniem 
niektórych aktywów) za cenę 12 708 tys. zł, ustaloną przez Sąd na podstawie 
oszacowań przeprowadzonych przez rzeczoznawców. Przedstawiciele MI i MON 
podpisali porozumienie w sprawie wyznaczenia PPL na zarządzającego Lotniskiem 
Radom. W dniu 21 listopada 2018 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał 
decyzję zezwalającą na zmianę podmiotu zarządzającego tym lotniskiem na rzecz 
PPL. 

Zakup i inwestycje na Lotnisku Radom zostały poprzedzone wykonaniem przez 
firmę doradczą Due diligence Spółki Port Lotniczy „Radom" S.A. (z podsumowaniem 
z lutego 2018 r.) oraz Analiz strategicznych Portu Lotniczego Radom - 
Rekomendacje w zakresie strukturyzacji transakcji z kwietnia 2018 r.  

Prezes PPL wyjaśnił38, że Analiza ekonomiczno-finansowa inwestycji w Port 
Lotniczy Radom została wykonana przez doradcę na przełomie 2019 i 2020 r. 

Plan Generalny Portu Lotniczego Radom - Sadków na lata 2019 – 2038 został 
w dniu 8 października 2019 r. zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury w zakresie 
zgodności z polityką transportową kraju.  

W Planie Generalnym opisano trzy scenariusze prognoz ruchu lotniczego (bez APR, 
z częściowym APR, z pełnym APR), które istotnie różnią się między sobą 
                                                      
37 W wyniku przeprowadzonego postępowania pre-pack przedsiębiorstwo nie ulega likwidacji, lecz może dalej funkcjonować 

pod rządami nowego właściciela, w oparciu o dotychczasowe zasoby i bez długów. 
38 Pismo z dnia 22 lutego 2021 r.; znak PPL.T1.TC.0910.1.75.2021. 
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wolumenem ruchu już od pierwszego roku działalności lotniska. W przypadku 
wprowadzania APR konieczne jest zapewnienie alternatywnego portu lotniczego 
oferującego przewoźnikom lotniczym niezbędne usługi i nie ograniczającego w zbyt 
dużym stopniu ich możliwości prowadzenia działalności zarobkowej. Tym samym 
konieczne jest wykazanie, że lotnisko komplementarne posiada przepustowość 
odpowiednią do obsłużenia wnioskowanego ruchu do przeniesienia. Ze względu na 
znaczną różnicę w bazie ruchu między scenariuszami prognozy, nie było możliwe 
realne fazowanie inwestycji, a zatem lotnisko w dniu otwarcia powinno być gotowe 
na każdy ze scenariuszy. Na moment sporządzania Planu Generalnego,  prowadziło 
prace nad wprowadzeniem APR na Lotnisku Chopina w formie opisanej w wariancie 
z pełnym APR, co powodowało brak możliwości precyzyjnego określenia stopnia 
jego wprowadzenia i tym samym wpływu na prognozę ruchu na Lotnisku Radom. Do 
prac planistycznych wykorzystano więc scenariusz pełnego APR. Prezes PPL 
zauważył, że prognozy przyjęte w Planie Generalnym uwzględniają datę 
uruchomienia CPK w 2027 r., co zostało odzwierciedlone w wolumenach operacji 
lotniczych oraz obsłużonych pasażerów. Pierwotnie łączna kwota planowana przez 
PPL na wszystkie przedsięwzięcia związane z rozbudową i uruchomieniem Lotniska 
Radom została ujęta w Planie Generalnym Portu Lotniczego Radom - Sadków na 
lata 2019 – 2038 w wysokości „[…]”. Po odebraniu projektów budowlanych i 
kosztorysów inwestorskich kwota ta została od 2020 r. zwiększona do wysokości 
„[…]”. 

PPL poniosło w latach 2018-2020 nakłady na realizację inwestycji na Lotnisku 
Radom na łączną kwotę 194,3 mln zł netto. Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie 
planu tego przedsięwzięcia inwestycyjnego wyniosło „[…]”%, a poszczególnych 
elementów:  

• drogi startowej (z uzasadnienia zmian w harmonogramie prac wynika, że 
przedłużenie terminu zakończenia robót na drogę startową nie będzie miało 
wpływu na termin końcowy uruchomienia portu lotniczego w Radomiu) – „[…]” 

• terminala – „[…]” 
• drogi kołowania i płyt postojowych –  „[…]” 
• obiektów kubaturowych – „[…]” 
• układ drogowy – „[…]” 
• podejście (z masztami świateł) – „[…]” 
• projekty uzupełniające – „[…]” 
• systemy zabezpieczenia technicznego – „[…]”. 
Uruchomienie Lotniska Radom na certyfikacie krajowym jest planowane przez PPL 
w I kwartale 2023 r., a na certyfikacie unijnym - na 7 kwietnia 2023 r.   

(akta kontroli str. 3-44, 60-61, 70-81) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości . 

NIK pozytywnie ocenia podjęcie oraz realizację przez PPL działań wynikających 
z Koncepcji CPK, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych na LCh oraz 
Lotnisku  Radom, a także wykonanie zadań powierzonych na mocy art. 23 ustawy 
o PPL. PPL aktywnie uczestniczyło w prowadzonej w MI procedurze APR 
dotyczącego Mazowsza. Do czasu zakończenia niniejszej kontroli postępowanie 
APR nie zostało sfinalizowane. W tym zakresie Przedsiębiorstwo pod koniec 2020 r. 
zaproponowało czasowe zawieszenie tego procesu z uwagi na niepewne prognozy 
w zakresie ruchu lotniczego dla LCh, spowodowane pandemią COVID-19. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 
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2. Dostosowanie strategii działalności PPL do 
uwarunkowań wynikających z planowanego 
uruchomienia CPK 

2.1. Działania w zakresie przystosowania działania PPL oraz LCh 
w warunkach zmian otoczenia wynikających z budowy CPK 

Prezes PPL wyjaśnił39, że nie ma wiedzy, aby PPL otrzymało informacje lub 
wskazania od Ministra Infrastruktury co do zamierzeń wobec Lotniska Chopina oraz 
infrastruktury tego portu lotniczego po uruchomieniu CPK. Nie były także tworzone 
w tym kontekście strategiczne scenariusze w PPL. Prezes PPL wyjaśnił, że 
powyższe kwestie mogły być komunikowane bezpośrednio przez MI byłemu 
Prezesowi PPL.  

PPL wskazało jednocześnie, że dla potrzeb planistycznych (jednoroczne 
i pięcioletnie plany działalności) oraz sprawozdawczych (sprawozdanie finansowe 
PPL) prezentowany w tych dokumentach plan amortyzacji - w związku z planowaną 
budową CPK i docelową potencjalną likwidacją Lotniska Chopina - zawierał 
założenia o skorygowaniu dla części środków trwałych (wybrane elementy 
infrastruktury lotniskowej) okresu użyteczności ekonomicznej do roku 2027. PPL 
poinformowało, że z uwagi na skrócenie okresu ekonomicznej użyteczności koszty 
amortyzacji wzrosły o „[…]”rocznie w latach 2018-2020. 

Aktualizacja Planu Generalnego LCh40 
Dostosowanie funkcjonalności Lotniska Chopina, w zakresie wskazanym 
w Koncepcji CPK, było jednym z kluczowych założeń opracowanej w lutym 2018 r. 
Kompleksowej analizy przepustowości LCh.  

PPL przystąpiło do prac nad aktualizacją Planu Generalnego Lotniska Chopina na 
lata 2015 - 204041 na początku 2018 r. Aktualizacja tego dokumentu miała bazować 
na wynikach opracowanej przez doradcę Kompleksowej analizy przepustowości 
LCh oraz koncepcji rozbudowy tego portu. Głównym założeniem aktualizowanego 
planu było - zgodnie z założeniami Koncepcji CPK - maksymalne zwiększenie 
możliwości obsługi ruchu transferowego na Lotnisku Chopina, a następnie 
przeniesienie go lub jego części do CPK (w zależności od finalnej decyzji dotyczącej 
przyszłości LCh). Po zakończeniu procesu ustawowych konsultacji, opinii oraz 
uzgodnień zaktualizowany plan generalny LCh został przekazany w maju 2019 r. 
Ministrowi Infrastruktury celem jego zatwierdzenia. MI poinformowało PPL 
w sierpniu 2019 r., że zatwierdzenie planu generalnego możliwe będzie po 
otrzymaniu wyników badań zleconych wcześniej w trybie art. 23 ustawy o PPL. Ich 
celem miała być między innymi analiza możliwości obniżenia kosztów związanych 
z inwestycjami zaplanowanymi na tym lotnisku.  

Polecenie wykonania analiz zostało w maju 2020 r. anulowane w związku z trudną 
i nieprzewidywalną sytuacją rynku lotniczego spowodowaną pandemią COVID-19. 
Następnie pismem z 23 września 2020 r. Minister Infrastruktury poinformował, że 
Plan Generalny Lotniska Chopina w Warszawie na lata 2019 - 2040 zawiera 
w swojej treści kwestionowany zakres inwestycji i nie uwzględnia obecnej sytuacji 
rynkowej, a co za tym idzie, zachodzą ustawowe przesłanki dotyczące konieczności 
jego kolejnej aktualizacji. W odpowiedzi PPL zwróciło się do Ministerstwa 

                                                      
39 Pismo z dnia 25 lutego 2021 r.; znak PPL.T1.TC.0910.1.83.2021. 
40 Na poziomie zarządzania Lotniskiem Chopina kluczowym dokumentem strategicznym jest plan generalny lotniska użytku 

publicznego, stanowiący plan rozwoju tego lotniska, sporządzany na okres nie krótszy niż 20 lat (zwany planem 
generalnym). Plan generalny lotniska cywilnego podlega aktualizacji w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące 
lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, operacyjne, środowiskowe oraz 
finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w tym planie (art. 55 ust. 10 ustawy Prawo lotnicze). 

41 Plan ten został zatwierdzony przez Ministra właściwego ds. transportu w dniu 12 października 2016 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Infrastruktury, jako do organu nadzorującego, z prośbą o wytyczne do kolejnej wersji 
planu generalnego dla LCh. Wystąpiło o udostępnienie ewentualnych prognoz 
uwzględniających aktualną sytuację rynkową, w celu zachowania spójności między 
strategicznymi dokumentami obydwu lotnisk: CPK i LCh. PPL wskazało, że 
aktualizacja dokumentacji przeprowadzona w oderwaniu od planów dotyczących 
CPK oraz strategii rządowej w obszarze lotnictwa cywilnego może być obarczona 
ryzykiem zmiany założeń stanowiących podstawę do aktualizacji Planu. Prezes PPL 
poinformował także, że opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie dokumentacji 
planu generalnego charakteryzuje się dużą czasochłonnością, co skutkuje 
utrudnieniem zakończenia części inwestycji, realizowanych obecnie na Lotnisku 
Chopina (brak zatwierdzenia planu generalnego, w którym uwzględnione są dane 
inwestycje). 

W odpowiedzi udzielonej w listopadzie 2020 r. Minister Infrastruktury odmówił 
zatwierdzenia aktualizacji planu generalnego LCh i poinformował, że nie została 
jeszcze podjęta ostateczna decyzja dotycząca możliwych scenariuszy rozwoju dla 
Lotniska Chopina w kontekście powstania CPK, zaś otwarcie CPK i kierunek zmian 
koniunktury gospodarczej w dłuższym horyzoncie czasowym będą ważnym 
czynnikiem przy ewentualnej kolejnej aktualizacji planu generalnego. Jednocześnie 
zauważył, że zatwierdzenie aktualizacji planu generalnego dla LCh w zakresie 
zgodności z polityka transportową kraju powinno nastąpić w terminie do 
12 października 2021 r.  

W związku z odmową zatwierdzenia Planu Generalnego Lotniska Chopina na lata 
2019 - 2040 PPL z początkiem 2021 r. rozpoczęło prace związane z kolejną 
aktualizacją tego dokumentu. Prezes PPL wyjaśnił42, że opracowanie tego 
dokumentu przewidywane jest na III kwartał 2021 r., po czym nastąpią konsultacje 
i zewnętrzne uzgodnienia ustawowe.  

Do czasu zatwierdzenia aktualizacji Planu Generalnego LCH obowiązujący 
dokument zakłada pełną działalność tego portu do 2040 r. i nie uwzględnia 
przeniesienia ruchu do CPK.  

(akta kontroli str. 48-54, 70-81, 86-88) 

Strategia PPL 

W latach 2018 – 2019 w PPL realizowano działania mające na celu zaktualizowanie 
strategii PPL. Z wyjaśnień Prezesa PPL43 wynika, że rezultaty zleconych analiz 
dotyczących LCh, brak decyzji co do jego przyszłości po otwarciu CPK, informacje o 
prowadzonych w MI pracach nad Polityką rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 
2030 r. (z perspektywą do 2040 r.) wpłynęły na decyzję kierownictwa 
Przedsiębiorstwa o wstrzymaniu dalszych prac nad aktualizacją strategii do czasu, 
kiedy wyniki powyższych opracowań będą mogły być uwzględnione w analizach 
strategicznych. Takie podejście miało zapewniać spójność strategii z dokumentami 
szczebla rządowego. Ostatecznie w związku z pandemią COVID-19 podjęto decyzję 
o zawieszeniu prac w tym zakresie.  

PPL nie opracowywało własnych strategii i nie zleciło zewnętrznym doradcom prac 
w zakresie formy i sposobu funkcjonowania LCh po uruchomieniu CPK oraz 
kierunku zagospodarowania infrastruktury portu lotniczego. Aspekty te poddano pod 
dyskusję na kilku posiedzeniach Zarządu PPL na przełomie 2017 i 2018 r. Prezes 
PPL wyjaśnił44, że podczas posiedzeń Zarządu PPL podjęto próbę zastanowienia 
się nad alternatywnymi scenariuszami, co do przyszłości PPL i majątku 
przedsiębiorstwa, w tym kwestii zagospodarowania zaangażowania w podmiotach 

                                                      
42 Pismo z dnia 25 lutego 2021 r.; znak PPL.T1.TC.0910.1.83.2021. 
43 J.w. 
44 J.w. 
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z Grupy Kapitałowej PPL. Zostały przygotowane przez Biuro Strategii i Nadzoru 
Właścicielskiego pytania i tezy do planowanej dyskusji ówczesnego Prezesa PPL 
Mariusza Szpikowskiego z MI. Jednakże po kilku tygodniach ówczesny Prezes PPL 
uznał, że do czasu gdy PPL nie uzyska kierunkowych wskazań z MI, PPL nie będzie 
rozważał opcji strategicznych w przedmiotowych aspektach, ponieważ wyniki prac 
mogą być niespójne z polityką Rządu RP. Jednocześnie Prezes PPL zauważył, że 
zgodnie z zapisami Koncepcji CPK przeniesienie ruchu cywilnego z Lotniska 
Chopina będzie wiązało się z koniecznością podjęcia decyzji co do formy i sposobu 
zagospodarowania tego portu dla potrzeb lotnictwa państwowego (wojskowego). 

(akta kontroli str. 48-54, 70-81, 48-52) 

Pięcioletnie plany działalności PPL 

Pięcioletnie plany działalności PPL na lata 2018-2022 i lata 2019-2023 zostały 
przygotowane przy uwzględnieniu założeń przyjętych w rocznych planach 
działalności PPL zawierających plan finansowy na lata 2018 i 2019. Ze względu na 
zagregowany charakter tych planów koszty związane z Przedsięwzięciem CPK były 
prezentowane, jako elementy składowe kosztów działalności operacyjnej lub 
projekty inwestycyjne, jako zadania inwestycyjne.  

Plany działalności PPL uwzględniały uwarunkowania wynikające z rozpoczęcia prac 
nad CPK w następujących aspektach: 

• zakładały realizację zadań inwestycyjnych związanych ze zwiększeniem 
przepustowości LCh w celu umożliwienia zbudowania masy krytycznej ruchu 
przesiadkowego, narodowego przewoźnika, aby następnie przenieść go na nowo 
wybudowany CPK45; 

• zawierały potencjalne koszty związane z zadaniami zleconymi przez Ministra 
Infrastruktury w trybie art. 23 ustawy o PPL – koszty działalności operacyjnej – 
usługi obce46; 

• uwzględniały koszty wynikające z przyspieszonej amortyzacji – założenia 
określone w Koncepcji CPK, co spowodowało – jak wyjaśnił Prezes PPL47 – 
otwarcie dyskusji, w tym również z biegłym rewidentem na temat planów 
ograniczenia/zamknięcia podstawowej działalności PPL oraz zakresu 
wykorzystania posiadanego majątku w perspektywie kolejnych lat, których skutek 
powinien zostać odzwierciedlony w księgach rachunkowych tego przedsiębiorstwa. 
Z dyskusji publicznych oraz dostępnych opracowań, w tym m.in. raportu Instytutu 
Sobieskiego pn. Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie 
Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
biznesową - wynikało, że w związku z realizowaną strategią rozwoju transportu 
lotniczego RP, majątek PPL w ciągu najbliższych lat może zostać 
zagospodarowany poprzez: 

− odebranie/sprzedaż – grunty w wieczystym użytkowaniu, grunty własne, 
− zmianę przeznaczenia – budynki terminalowe (adaptacja pod nowe centrum 

biznesowe/centrum szkolenia pilotów itp.),   
− likwidację – drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe (z uwagi na 

nieuzasadnione utrzymanie tej infrastruktury nawet przy utrzymaniu funkcji 
lotniska wojskowego). 

Konsekwencją powyższego było przyjęcie w PPL48, spójnych – z zakładanym datą 
otwarcia w 2027 r. portu CPK – zasad wyznaczania okresu ekonomicznej 

                                                      
45 Plan działalności na lata 2018-2022 - pkt 4.2 Koszty działalności operacyjnej, str. 10, Tabela nr 7., str. 21 oraz Plan 

działalności na lata 2019-2023 - pkt 5 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, str. 13, Tabela nr 7., str. 22. 
46 Plan działalności na lata 2018-2022 – pkt 5 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, str. 12, Tabela nr 3., str. 17 oraz Plan 

działalności na lata 2019-2023 – pkt 4.2 Koszty działalności operacyjnej, str. 9, Tabela nr 3., str. 18. 
47 Pismo z dnia 25 lutego 2021 r.; znak PPL.T1.TC.0910.1.83.2021. 
48 Na podstawie decyzji Prezesa z 6 lutego 2018 r. 



 

16 

użyteczności składników typowo lotniskowej infrastruktury PPL (z wyłączeniem m.in. 
terminali pasażerskich i parkingów), skutkujących ich całkowitym umorzeniem 
w 2027 r.49  

(akta kontroli str. 48-54) 

2.2 Uwzględnienie ograniczonej perspektywy funkcjonowania 
LCh w bieżącej działalności PPL 

Przedsiębiorstwo, wskutek decyzji Ministra Infrastruktury wyrażonej pismami 
z 20 marca i z 24 maja 2019 r., wstrzymało realizację 31 zasadniczo dotychczas 
nierozpoczętych inwestycji, zaplanowanych na podstawie Kompleksowej analizy 
przepustowości LCh na lata 2018-2023. Weryfikacja i klasyfikacja planowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych na Lotnisku Chopina nastąpiła w czerwcu 2019 r. 
Według stanu na 24 lutego 2021 r. całkowity zaplanowany koszt realizacji zadań, 
które zostały wstrzymane miał wynieść „[…]”. Zrealizowano z powyższego planu 
zadania inwestycyjne na łączną kwotę „[…]”. Najistotniejsze wstrzymane zadania 
dotyczyły m.in.:  

• budowy pirsu południowego, nowej poczekalni i aranżacji dotychczasowej;  
• rozbudowy terminala, pirsu północnego i sortowni;  
• budowy i przebudowy płaszczyzn postoju statków powietrznych. 
Firma doradcza wykonała na zlecenie PPL aktualizację Kompleksowej analizy 
Przepustowości LCh w zakresie parametrów koordynacyjnych po inwestycjach. 
Aktualizacji dokonano w związku z planowanymi inwestycjami proponowanymi przez 
firmę doradczą świadczące usługi dla PPL. Zawarto w niej oszacowane wartości 
parametrów koordynacyjnych w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Dokument 
Parametry koordynacyjne Lotniska Chopina S21 z 29 listopada 2020 r. zawiera 
aktualne zadeklarowane – nieobniżone w związku z COVID-19 – wartości 
parametrów koordynacyjnych w sezonie 2021. Prezes PPL wyjaśnił50, że 
w przypadku zaniechania realizacji inwestycji, mających na celu zwiększenie 
przepustowości, parametry koordynacyjne pozostaną na poziomie zbliżonym do 
zadeklarowanych w sezonie 2021. 

Prezes PPL wyjaśnił  także, że aktualne plany inwestycyjne Przedsiębiorstwa na lata 
2021-2025 nie uwzględniają realizacji przedsięwzięć wynikających bezpośrednio 
z Kompleksowej analizy przepustowości LCh. Plany te opracowano w oparciu 
o potrzeby związane z utrzymaniem właściwych parametrów infrastruktury na 
Lotnisku Chopina, szczególnie z uwagi na konieczność dokonania gruntownego 
remontu lub modernizacji środka trwałego, czy usunięcia niezgodności wskazanych 
podczas procesu certyfikacji według przepisów Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego 
Unii Europejskiej. 

Zaktualizowane inwestycje planowane do realizacji w zakresie budownictwa oraz 
zakupów inwestycyjnych, których realizacja związana jest z przepustowością LCh, 
zostały uwzględnione w rocznym planie działalności, w skład którego wchodzi plan 
finansowy na 2021 rok. I tak PPL w planie finansowym na 2021 r. na poszczególne 
lata 2021-2023, przewidziało inwestycje budowlane związane z przepustowością 
LCh o łącznej wartości „[…]”. Podano tam, że przewidywane wykonanie w tym 
zakresie w latach 2018-2020 miało wynieść „[…]”netto51. Z kolei według planu 
zakupów gotowych składników majątku trwałego PPL zamierza wydatkować 
w latach 2021-2025 łącznie „[…]”. Przewidywane wykonanie w tym zakresie w 

                                                      
49 Plan działalności na lata 2018-2022 - pkt 4.2 Koszty działalności operacyjnej, str. 10, Tabela nr 3., str. 17 oraz Plan 

działalności na lata 2019-2023 - pkt 4.2 Koszty działalności operacyjnej, str. 9, Tabela nr 3., str. 18. 
50 Pismo z dnia 25 lutego 2021 r.; znak PPL.T1.TC.0910.1.83.2021. 
51 Do dnia zakończenia kontroli nie zostało zatwierdzone sprawozdanie z finansowe za 2020 r. stąd kwoty uwzględniające 

wykonanie w 2020 r. są  danymi szacunkowymi. 
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latach 2018-2020 miało wynieść  „[…]”. W planie finansowym zaplanowano również 
na lata 2021-2025 zadania remontowe  związane z przepustowością LCh. 

(akta kontroli str. 3-44, 48-54) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości . 

PPL podjęło działania w celu przystosowania Przedsiębiorstwa oraz LCh do zmian 
otoczenia wynikających z budowy CPK. Uwzględniło ograniczoną perspektywę 
funkcjonowania LCh w bieżącej swojej działalności. Działania związane 
z opracowaniem aktualizacji dokumentów strategicznych takich jak plan generalny 
dla LCh oraz strategia PPL - były do zakończenia kontroli na etapie procedowania.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w kontrolowanej działalności,  
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag i wniosków na podstawie art. 53 ust. 1 
pkt 5 ustawy o NIK.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Warszawa,  25  maja 2021 r. 

 

 

 
 
 

Kontroler 

Agnieszka Kowalska-Frączyk 

Główny specjalista kp. 
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podpis 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji 

p.o. Dyrektora 

Maciej Maciejewski 
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Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


