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I. Dane identyfikacyjne 
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o.1  

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice 

 

Radosław Włoszek Prezes Zarządu od 15 lipca 2017 r.2  

 

Działania podejmowane przez kierownika portu lotniczego na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. 

 

Lata 2018-2020 (do dnia 29 maja 2020 r.) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Kinga Kołodziejczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli  1.
nr LKA/46//2020 z dnia 5 lutego 2020 r. oraz nr LKA/103/2020 z dnia  
29 kwietnia 2020 r. 

 Przemysław Witek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  2.
do kontroli nr LKA/47/2020 z dnia 5 lutego 2020 r. 

 Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  3.
do kontroli nr LKA/57/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. 

 (akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dalej „Lotnisko” , „MPL” lub „Port lotniczy”. 
2 Dalej: „Prezes”.  
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: „ustawa o NIK” 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności5 
W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą, Zarządzający Lotniskiem6 podejmował 
prawidłowe działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego przed chorobami 
szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.  

Na bieżąco zapewniał pracownikom MPL środki ochrony osobistej przed 
biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi. W latach 2018-2019 pracownicy 
przechodzili szkolenia dotyczące procedur postępowania ratunkowego. Na Lotnisku 
wydzielone były miejsca do krótkotrwałej izolacji pasażerów – zarówno 
przejawiających objawy chorobowe, jak i osób z tzw. „kontaktu”7 z czynnikiem 
chorobotwórczym. W momencie wystąpienia choroby COVID - 19, MPL miał 
stosowny sprzęt oraz środki ochrony osobistej. Miał również gotową procedurę 
określającą sposoby postępowania podczas zagrożenia epidemicznego8. 

Procedura nie określała jednak sposobu postępowania w przypadku osób 
odlatujących z MPL. Tymczasem w okresie od 16 do 31 marca 2020 r. 
(po wprowadzeniu od 15 marca ograniczeń w krajowym i międzynarodowym ruchu 
lotniczym, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 marca 2020 r., 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym9) z Portu 
Lotniczego odleciało 1 961 osób. Zdaniem NIK, po wprowadzeniu zakazów w ruchu 
lotniczym, Procedurą nr 15 powinni zostać objęci również pasażerowie odlatujący 
z krakowskiego Lotniska, którzy nie byli poddani jakiejkolwiek kontroli 
(np. pomiarowi temperatury ciała, wypełnianiu kart lokalizacyjnych) i mogli stanowić 
potencjalne, niezidentyfikowane źródło zakażenia. Brak procedur dotyczących 
odlotów uniemożliwiał identyfikację potencjalnie zakażonego pasażera, co mogło 
prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej  
COVID-19.  

Zarządzający Lotniskiem, pomimo istniejącego zagrożenia bezpieczeństwa 
związanego z COVID-19, nie wystąpił z wnioskiem do ULC o  aktualizację 
Procedury nr 15 w stosunku do osób odlatujących z Lotniska. Procedura ta, która 
jest elementem Instrukcji Operacyjnej Lotniska10, powinna dokładnie odzwierciedlać 
funkcjonowanie systemu  zarządzania bezpieczeństwem na terenie całego Lotniska 
– również strefy odlotów, a  w tym zakresie nie spełniała tego zadania.  

W ocenie NIK, brak w  procedurach wewnętrznych podmiotów wykonujących  
usługi lotnicze wytycznych dotyczących postępowania na wypadek wystąpienia 
choroby zakaźnej oraz brak jasnego podziału zadań pomiędzy personelem 
pokładowym a pracownikami Portu Lotniczego, a także możliwość odmowy przez te 
podmioty realizacji poszczególnych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego, mogły utrudniać Zarządzającemu Lotniskiem wywiązywanie się 
z nałożonych na niego obowiązków (np. objęcia procedurą pasażerów podejrzanych 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 W związku z wystąpieniem w 2020 r. dodatkowej choroby zakaźnej COVID-19,wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 
ocena dokonana przez NIK dotyczyła w szczególności postępowania w sytuacji wystąpienia tej choroby zakaźnej. 
6 Podmiot wpisany do rejestru lotnisk cywilnych, jako zarządzający lotniskiem. 
7 Osoba, u której aktualnie nie występują objawy, a która kontaktowała się (na pewno lub prawdopodobnie) z osobą zakażoną. 
Ryzyko zakażenia zależy od stopnia narażenia, co z kolei stanowi podstawę wyboru rodzaju monitorowania. Dalej „kontakt”. 
8 Procedura nr 15 z dnia 10 maja 2016 r. będąca elementem Instrukcji Operacyjnej Lotniska, dotycząca działań podczas 
zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego będącego w powietrzu, jak i po wylądowaniu; sposobów 
postępowania z osobami z zagrożonego epidemią statku powietrznego oraz przeprowadzenia dekontaminacji osób i bagażu  
w razie zidentyfikowania osoby podejrzanej/chorej na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, znajdującej się  
w terminalu pasażerskim lub w innym miejscu na terenie Lotniska. Wg tej Procedury za zagrożenie epidemiczne uważa się 
zagrożenie chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną na pokładzie statku powietrznego lub na terenie lotniska  
w szczególności w Terminalu. Dalej „Procedura nr 15”. 
9 Dz. U. z 2020 r,. poz. 440, dalej  „Rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym”. 
10 Dalej „INOP”. Instrukcja Operacyjna lotniska Kraków-Balice została zatwierdzona Decyzją Nr ULC-LTL-3/432-0043/03/16 
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z dnia 16 maja 2016 r. 
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o zakażenie chorobą zakaźną). Zwiększało to ryzyko zawleczenia na terytorium 
Polski choroby wysoce zakaźnej i szczególnie niebezpiecznej. 

NIK zauważa, że podejmowane przez Zarządzającego czynności uzależnione były 
od uzgodnień z podmiotami użytkującymi lotnisko oraz instytucjami państwowymi 
nadzorującymi lotnictwo cywilne i sytuację epidemiologiczną kraju. Zatem 
w  warunkach dynamicznie rozwijającego się zagrożenia epidemicznego 
związanego z  koronawirusem, publikowanie ze zwłoką11  wytycznych wydawanych 
przez Urząd Lotnictwa Cywilnego12, depeszy NOTAM13 dotyczących kolejnych 
zagrożonych kierunków (Włochy14, Francja15) oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego16 utrudniało Zarządzającemu realizacji jego zadań.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorób 
szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych  
1. W okresie objętym kontrolą lotnisko Kraków-Balice było cywilnym lotniskiem 
użytku publicznego, współużytkowanym przez lotnictwo wojskowe. Lotnisko było 
czynne 24 godziny na dobę z pełnym zabezpieczeniem służb lotniskowych, służb 
ruchu lotniczego, służby celnej i paszportowej, służby medycznej i sanitarnej, służby 
informacji lotniczej, biura odpraw załóg, biura meteorologicznego, tankowania 
i obsługi (handling). Na Lotnisku do 14 marca 2020 r. nie obowiązywały 
ograniczenia w wykonywaniu operacji lotniczych, natomiast od 15 marca 2020 r., by 
ograniczyć liczbę zachorowań na COVID-19 zawieszono międzynarodowy i krajowy 
ruch lotniczy na terytorium RP17. Do 14 marca 2020 r. Lotnisko było udostępniane 
wszystkim użytkownikom, przewoźnikom lotniczym i statkom powietrznym. Lotnisko 
było otwarte dla wszystkich statków powietrznych sklasyfikowanych  według kodów: 
A, B, C, D18. Dopuszczano również wykonywanie operacji statków powietrznych  

                                                      
11 Włochy zostały objęte NOTAM w dniu 2 marca 2020 r., podczas gdy pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem na 
terytorium Włoch  stwierdzono 31 stycznia 2020 r., MPL  pozyskał informację o NOTAM w dniu 2 marca 2020 r.  
 https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-
58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6.  Pierwszy przypadek zakażenia 
koronawirusem we Francji potwierdzono 24 stycznia 2020 r. 
\https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0oKIKJlc-zeNZGFBVEN0-O-
58daoCDaKicXwC10cjFWgCZqTPgavseTfI#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 
12 Dalej „ULC”. Przykładowo: wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego  z 1 marca Urząd zamieścił na swojej stronie 
internetowej w dniu 3 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-
2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/ 
https://www.ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/4938-koronawirus-informacja-dla-pasazerow 
13 NOTAM (z ang. Notice To AirMen) – zwięzła depesza rozpowszechniana za pomocą środków telekomunikacyjnych, w dniu 
jej wydania, zawierająca informacje o, stanie lub zmianach dot. urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o utrudnieniach  
i niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. 
NOTAM należy sporządzać i rozsyłać bezzwłocznie, gdyż podane w nim informacje mają charakter krótkotrwały; dotyczą 
zmian o szczególnym znaczeniu operacyjnym. W Polsce wymianą depesz NOTAM zajmuje się Służba Informacji Lotniczej, 
która jest specjalnym organem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Depesze są wydawane przez Międzynarodowe Biuro 
NOTAM (NOF) w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 
14 Pierwsza depesza NOTAM wydana w dniu 7 lutego 2020 r., nr C0146/20 dotyczyła Chin, w tym Hongkongu i Makau. Na ten 
dzień w Chinach odnotowano 31 198 przypadków zakażeń. Włochy zostały objęte depeszą NOTAM w dniu 2 marca 2020 r. 
Na ten dzień we Włoszech odnotowano1694 przypadków zakażeń. 
15 Francja została objęta depeszą NOTAM dopiero 12 marca 2020 r. W tym dniu odnotowano 2284 przypadki zakażenia we 
Francji. MPL pozyskał informację o  NOTAM oraz pismo Prezesa ULC  nr LTL.071.2.2020.ULC.1 dot. dokonywania pomiarów 
temperatury ciała pasażerów oraz zbierania kart lokalizacyjnych na pokładach wszystkich statków powietrznych przylatujących 
do Polski w dniu 12 marca 2020 r.  
16 Dalej „GIS”,  Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia 
na obszar Polski  nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) dotyczące m.in. pomiaru temperatury  pasażerów, opracowane przez 
GIS, MPL otrzymał  z prośbą o opiniowanie w dniu 28 lutego 2020 r.  
17 Na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym: z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U.  
poz. 436), z dnia 24 marca 2020 r.(Dz.U. poz.521), z dnia 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz.644), z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U. 
poz. 734), 8 maja 2020 r. (Dz.U. poz.826), 21 maja 2020 r. (Dz.U. poz.909). 
18 A - samoloty, których rozpiętości skrzydeł wyraża się wartością mniejszą niż 15 m, a rozstaw kół podwozia głównego 
mniejszą niż 4,5 m. Do tej grupy należą wszystkie samoloty jednosilnikowe i niektóre business jety, B - samoloty o rozpiętości 
skrzydeł od 15 m do 24 m i rozstawie kół podwozia głównego od 4,5 m do 6 m. Do tej grupy należą m.in. popularne 
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o kodzie E19. Udostępnienie lotniska dla lotów innych niż handlowe, następowało na 
podstawie odrębnych decyzji Zarządzającego Lotniskiem. 

Zgodnie z INOP, Zarządzający Lotniskiem nie miał prawa odmówić wydania zgody 
na lądowanie statku powietrznego: 

1) znajdującego się w niebezpieczeństwie, 

2) wykonującego lot w celu ochrony życia lub zdrowia, 

3) wykonującego lot w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, 

4) wykonującego lot w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 
i obronności państwa. 

Natomiast Zarządzający Lotniskiem miał prawo niewydania zgody na lądowanie 
statku powietrznego w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności związanych 
z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiających bezpieczne lądowanie statku 
powietrznego.  

(akta kontroli str. 91) 

2. W okresie objętym kontrolą na lotnisku obowiązywały następujące procedury: 
INOP, a w jej ramach „Plan Działania w Sytuacjach Zagrożenia”20, który m.in. 
zawierał Procedurę nr 15 pn.: „Działania podczas zagrożenia epidemicznego”.  
W Procedurze tej zawarto sposoby postępowania podczas: zagrożenia 
epidemicznego na pokładzie statku powietrznego będącego w powietrzu, 
zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego po wylądowaniu, jak 
również sposoby postępowania z pozostałymi osobami z zagrożonego epidemią 
statku powietrznego21. Procedura nr 15 określa również sposób postępowania  
w razie podjęcia decyzji o konieczności przeprowadzenia dekontaminacji 
wytypowanych osób i bagażu oraz sposób postępowania w razie zidentyfikowania 
osoby podejrzanej/chorej na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, 
znajdującej się w terminalu pasażerskim lub w innym miejscu na terenie lotniska. 
W Procedurze określony został również zakres obowiązków: tzw. „kierującego 
działaniami” (przedstawiciel Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej22), Zespołu 
Medycznego23, Zespołu Karetki Pogotowia Ratunkowego24 oraz Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego.25 Opisane działania podczas zagrożenia 
epidemicznego dotyczyły zarówno pasażerów, jak i załogi SP. 

 (akta kontroli str. 173-177) 

INOP została opracowana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 139/2014 
z dnia 12 lutego 2014 r., ustanawiającego wymagania oraz procedury 
administracyjne dotyczące lotnisk, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 216/2008, a także na podstawie przepisów krajowych i umów 
międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz warunków i ograniczeń 
zawartych w wydanym przez Prezesa ULC Certyfikacie Lotniska, jak również 
zgodnie ze, stanowiącą jego nieodłączną część, Podstawą Certyfikacji.  

(akta kontroli str. 72) 

                                                                                                                                       
turbośmigłowe samoloty produkcji ATRa modele 42 i 72, C - samoloty o rozpiętości skrzydeł od 24 m do 36 m i rozstawie kół 
podwozia głównego od 6 m do 9 m, do tej grupy należą m.in. Airbusy A320 i Boeingi 737, D - mniejsze samoloty 
szerokokadłubowe takie, jak np. Boeing 767, Airbus A300, ale także większe wąskokadłubowe samoloty np. Boeing 757. Statki 
powietrzne określane tym kodem mają rozpiętość skrzydeł od 36 m do 52 m i rozstaw podwozia głównego od 9 m do 14 m,  
E -samoloty o rozpiętości skrzydeł od 52 m do 65 m i podwoziu głównym o rozstawie od 9 do 14 metrów. W tej grupie znajdują 
się Boeingi 747 do wersji 400 i wszystkie Airbusy A330 oraz A340. 
19 Z zastosowaniem procedur opisanych w część E, pkt 28 Instrukcji Operacyjnej Lotniska. 
20 Dalej „PDSZ”. 
21 Dalej „SP” lub „samolot”. 
22 Dalej „PPIS”. 
23 Dalej „ZM”. 
24 Dalej „ZKPR” 
25 Dalej „WCZK”. 
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Prezes Zarządu MPL zobowiązał wszystkich pracowników oraz wszystkie podmioty, 
firmy i instytucje, które użytkowały lotnisko na podstawie zawartych umów, 
do ścisłego przestrzegania podanych w INOP norm, zasad i procedur. Procedury 
były zamieszczane w intranecie, do którego każdy pracownik miał dostęp. Fakt 
zapoznania się z INOP był potwierdzany poprzez złożenie podpisu na imiennej 
liście.  

 

 (akta kontroli str. 72, 173-177, 213-214, 216) 

W okresie objętym kontrolą Procedura nr 15 była raz aktualizowana26. Zmiana 
dotyczyła poszerzenia kręgu podmiotów, do których kontrola lotów/lotniska 
przekazywała informację o przypadku stwierdzenia zagrożenia epidemicznego na 
pokładzie SP będącego w powietrzu o przedstawiciela PPIS (wcześniej informacja 
przekazywana była tylko do Dyżurnego Operacyjnego Portu).  

 (akta kontroli str. 211) 

Zgodnie z Procedurą nr 15, MPL zapewnił ochronę osobistą pracowników przed 
biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi według wskazań PPIS w Krakowie, 
zapewniając wskazane w Procedurze następujące środki ochrony indywidualnej27:  

− 50 szt. kombinezonów ochrony kat. III28 / 50 kombinezonów  kat. III, 

− 100 szt. masek jednorazowych / 900 szt. masek jednorazowych29,  
w tym 600 zakupionych w lutym 2020 r. ze środków MPL za łączną kwotę 
11,07 tys. zł z datą ważności lipiec 2020 r.30, 

− 100 szt. rękawiczek jednorazowych/600 szt. rękawiczek. 

(akta kontroli str.173, 342-343) 

Na stanie MPL, na dzień 6 marca 2020 r., znajdowały się także niżej wymienione 
środki ochrony osobistej: 

− cztery ubrania gazoszczelne typ 1a EN 943-2, zakupione w 2018 r. za 
łączną kwotę 44,50 tys. zł, z ważnością do roku 2038, poddawane 
przeglądom co pół roku; koszt przeglądu ok. 160 zł /szt.; 

− 50 zestawów ochrony biologicznej IZOB 001, zakupionych w lutym 2020 r. 
za łączną kwotę 10,7 tys. zł, z ważnością do roku 2024;  

− 22 półmaski wraz z filtrami P331, zakupione w lutym 2020 r. za łączną 
kwotę 3,28 tys. zł, z ważnością do roku 2022;  

− 20 aparatów powietrznych BD 9632, zakupionych za łączną kwotę  
114,39 tys. zł. O przydatności sprzętu do dalszego użytkowania decydował 
konserwator. Koszt corocznego przeglądu wynosił łącznie ok. 3,4 tys. zł; 

− 55 masek do aparatów powietrznych, zakupionych za łączną kwotę  
40,1 tys. zł. O przydatności masek do dalszego użytkowania decydował 

                                                      
26 Zmiana nr 6 wprowadzona 4 czerwca 2018 r. 
27 Ilość środków ochrony osobistej, którą lotnisko miało obowiązek zapewnić zgodnie z INOP/rzeczywista ilość środków 
posiadanych na dzień 6 marca 2020 r. 
28 Kategoria III obejmuje wyłącznie zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub 
nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane m.in. z: niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami; atmosferą 
o niedostatecznej zawartości tlenu; szkodliwymi czynnikami biologicznymi; promieniowaniem jonizującym. 
29 Typu FFFP2 i FFFP3. 
30 Oraz 300 szt. masek PCM 2000 zakupionych w lutym 2020 ze środków MPL za łączną kwotę 5,58 tys. zł z datą ważności 
lipiec 2020 r. 
31 Pochłaniacze o wysokiej pojemności sorpcyjnej, przeznaczone do ochrony przed gazami lub parami o objętościowym 
stężeniu w powietrzu do 1% (10.000 ppm). 
32 Aparat powietrzny służący do ochrony układu oddechowego przed zanieczyszczeniami powietrza oraz w warunkach 
niedoboru tlenu. Podstawę aparatu stanowi stelaż wykonany z samogasnącego poliwęglanu, wyposażony w pas biodrowy 
i naramienny wykonane z antystatycznego samogasnącego tworzywa sztucznego ARAMID/NOMEX. Do reduktora ciśnienia 
można podłączyć butle ze sprężonym powietrzem 200 bar i 300 bar. 
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konserwator. Koszt dokonywanego co pół roku przeglądu 55 szt. masek 
wynosił ok. 8,85 tys. zł; 

− jedno urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i karetek za pomocą „suchej 
mgły”33 Hyspray, zakupione w 2018 r. za kwotę 9,6 tys. zł; Urządzenie  
nie miało daty ważności;  

− 40 litrów środka do dezynfekcji rąk (utrzymywany stały zapas kupowany  
na bieżąco), zakupionego za łączną kwotę 1,10 tys. zł, z datą ważności luty 
2022 r.; 

− 40 litrów środków do dezynfekcji powierzchni (utrzymywany stały zapas 
kupowany na bieżąco) zakupionego za łączną kwotę 1,16 tys. zł, z datą 
ważności maj 2022 r. 

W dniu 29 lutego 2020 r. MPL otrzymał także, na wniosek z 28 lutego 2020 r., 
z Agencji Rezerw Materiałowych 600 szt. masek klasy FFP3, z datą ważności 
2022 r. oraz 200 kombinezonów ochronnych Tychem F, z terminem ważności  
do 2030 r. 

Kolejny wniosek z 2 marca 2020 r., w którym władze Lotniska zwracały się 
o dostawę z rezerw państwowych 1,8 tys. masek oraz 200 kombinezonów, do dnia 
19 maja 2020 r.34, pozostał bez odpowiedzi. 

W opinii Prezesa Zarządu Spółki, zgromadzone środki ochrony osobistej mogły 
wystarczyć na około dwutygodniową działalność, przy założeniu, że w każdym  
SP będzie przeprowadzany pomiar temperatury oraz od wszystkich pasażerów 
odbierane będą karty lokalizacyjne.  

 (akta kontroli str. 296, 342-343, 475-478, 512, 514, 550-551, 555) 

Z wyjaśnień Zarządzającego wynika, że do dnia 20 marca 2020 r. zużywano 
dziennie średnio 50 szt. jednorazowych maseczek ochronnych oraz 50 par 
rękawiczek. Zarządzający zakupił także dla wszystkich pracowników maseczki 
ochronne wielokrotnego użycia, które były wymieniane po zgłoszeniu przez 
pracowników ich zużycia. W okresie od 20 marca do 18 maja 2020 r. wymieniano 
średnio jedną maseczkę wielokrotnego użytku dziennie. W tym samym okresie 
zużywano dziennie 10 par rękawiczek. Kombinezony nie były wykorzystywane. 

(akta kontroli str. 555)  

Zgodnie z Procedurą nr 15: 

a) postępowanie z osobą podejrzaną/chorą na chorobę szczególnie niebezpieczną 
i wysoce zakaźną, określał lekarz ZKPR w porozumieniu z przedstawicielem PPIS. 
Transport osoby podejrzanej lub chorej na chorobę szczególnie niebezpieczną 
i wysoce zakaźną, powinien odbywać się przy użyciu karetki Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego35 oraz izolatora przenośnego (w przypadku braku izolatora 
na wyposażeniu karetki, na wniosek lekarza zespołu medycznego KPR izolator miał 
użyczać MPL36 - decyzją Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego37). 
W przypadku braku możliwości zapewnienia szybkiego transportu osoby 
podejrzanej/chorej na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, taką 
osobę z samolotu do karetki powinien wyprowadzić Zespół ratownictwa 

                                                      
33 Dyfuzor HySpray zamienia środek dezynfekcyjny Hypro na tak zwaną „suchą mgłę” czyli na cząsteczki poniżej 5 mikronów. 
Sucha mgła wypełnia pomieszczenie i dezynfekuje je łącznie ze ścianami, sufitem oraz urządzeniami pozostałymi 
w pomieszczeniu. Dezynfekcja powierzchni oraz powietrza w pomieszczeniu, w tym miejsc niedostępnych metodą tradycyjną 
jest możliwa do przeprowadzenia w kilkanaście minut. 
34 Dzień wyjaśnień złożonych NIK. 
35 Dalej „KPR”. 
36 Do dnia 19 maja 2020 r. nie było konieczności przewożenia pasażera z lotniska do szpitala w izolatorze transportowym. 
37 Dalej „DOPL”. 
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medycznego KPR, w porozumieniu z przedstawicielem PPIS, a Sztab Operacyjny38 
powinien wskazać miejsce do jej krótkotrwałej izolacji. MPL we wrześniu 2014 r. 
zakupił jednorazowy izolator transportowy G 07 za kwotę 8,61 tys. zł. Zgodnie  
ze specyfikacją techniczną izolator może być przechowywany w hermetycznym 
zamknięciu przez okres 15 lat, nie tracąc właściwości ochronnych przed skażeniami 
chemicznymi i biologicznymi. 

W trakcie niniejszej kontroli przedstawiciele PPIS pełnili na Lotnisku dyżury 
w wydzielonym pomieszczeniu. Zarządzający Lotniskiem zapewnił przedstawicielom 
służby sanitarnej pomieszczenie wyposażone m.in. w instalację teletechniczną oraz 
środki łączności, umożliwił im wchodzenie do strefy zastrzeżonej oraz zapewnił 
środki transportu wraz z kierowcą, osobom uprawnionym do poruszania się po 
terenie całej strefy zastrzeżonej Lotniska. 

(akta kontroli str.174, 409-423, 342-343, 369) 

b) DOPL po otrzymaniu informacji, że na pokładzie SP, który wylądował na Lotnisku 
znajduje się osoba podejrzana o chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce 
zakaźną, był zobowiązany do wyznaczenia dla tego samolotu stanowiska, na płycie 
postojowej samolotów, najbardziej oddalonego od budynków. W porozumieniu  
z załogą SP miał starać się utrzymać jego hermetyzację do czasu przybycia na 
miejsce zdarzenia przedstawiciela PPIS. Agent handlingowy obsługujący zagrożony 
rejs, był zobowiązany do zapewnienia sprzętu i personelu do obsługi SP oraz 
dostarczania na pokład kart lokalizacji pasażera. W przypadku, gdyby agent 
odmawia wykonania takiej obsługi, zadanie to wykonują osoby wskazane przez 
Sztab Operacyjny, z wykorzystaniem sprzętu należącego do agenta. 

DOPL we współpracy z Służbą Ochrony Lotniska39 i Straży Granicznej40 jest 
zobowiązany wyznaczyć strefę wokół samolotu (wykorzystując np. taśmę, pachołki, 
itp.). Dostęp do strefy jest nadzorowany przez przedstawicieli SOL i SG.  
Lekarz zespołu ratownictwa medycznego KPR wspólnie z przedstawicielem PPIS, 
w oparciu o informacje przekazane przez personel pokładowy SP (miejsce 
przebywania, możliwość kontaktu z innymi pasażerami, poruszanie się po pokładzie 
podczas lotu itp.) jest zobowiązany dokonać wstępnej identyfikacji źródła zagrożenia 
na pokładzie SP. Zebrane informacje mają służyć do wyznaczenia grupy osób 
z „kontaktu”. 

(akta kontroli str. 173-178) 

c) osoby z „kontaktu” mają być przewiezione do miejsca zlokalizowanego przy 
zachodniej krawędzi płyty postojowej (zaplecze kontenerowe – białe), środkiem 
transportu, który zobowiązany jest zapewnić agent handlingowy, obsługujący 
zagrożony rejs, lub do innego miejsca wskazanego przez DOPL, w porozumieniu 
z przedstawicielem PPIS. W wyznaczonym miejscu wszystkie osoby z „kontaktu” 
mają wypełnić karty lokalizacji pasażera, w przypadku niewypełnienia ich na 
pokładzie SP. Karty lokalizacji pasażera mają zostać dostarczone przez 
przedstawiciela agenta handlingowego. Następnie osoby te mają oczekiwać na 
decyzję lekarza co do dalszego postępowania (tj. nadzoru epidemiologicznego, 
kwarantanny, dekontaminacji), podejmowaną w porozumieniu z przedstawicielem 

                                                      
38 W skład Sztabu Operacyjnego wchodzą: Prezes Zarządu/Członek Zarządu MPL lub upoważniona osoba przez Zarząd – 
Przewodniczący, Dyrektor Pionu Operacyjnego, Dyrektor Pionu Infrastruktury, Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, Dyrektor Pionu Handlowego, Komendant Placówki Straży Granicznej lub jego przedstawiciel, Dowódca 8. Bazy 
Lotnictwa Transportowego lub wyznaczony przedstawiciel, Komendant Miejski/Powiatowy Policji lub wyznaczony oficer Policji, 
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie lub wyznaczony przedstawiciel, Rzecznik Prasowy, Kierownik 
Działu Kontroli Lotniska Kraków – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej lub osoba przez niego upoważniona, Przedstawiciel lub 
przedstawiciele agentów (handlingowych) obsługi naziemnej, prowadzący działalność na lotnisku Kraków Airport, Kierownik 
Oddziału Celnego w Balicach lub jego przedstawiciel, Safety Officer, Przedstawiciel linii lotniczej którego statek powietrzny 
uczestniczy w zdarzeniu. 
39 Dalej „SOL”. 
40 Dalej „SG”. 
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PPIS. Opiekę socjalną nad osobami z „kontaktu” zobowiązani są sprawować 
pracownicy agenta handlingowego, odpowiednio zabezpieczeni (m.in. w środki 
ochrony osobistej) – z uwzględnieniem wskazań przedstawiciela PPIS i lekarza, 
transport osób zakwalifikowanych do miejsca kwarantanny lub do Oddziału Chorób 
Zakaźnych  ma się odbywać na zasadach ujętych w Wojewódzkim Planie Działania 
na Wypadek Wystąpienia Epidemii41, 

(akta kontroli str. 173-178, 563-568) 

d) po zidentyfikowaniu osoby podejrzanej/chorej oraz określeniu grupy „kontaktu”, 
przedstawiciel PPIS ma decydować o możliwości opuszczenia SP przez pozostałe 
osoby, które zadeklarują brak kontaktu z chorym, w ustalonej kolejności. Transport 
osób do hali MH-142 zobowiązany jest zapewnić Agent handlingowy obsługujący 
zagrożony SP. Przetransportowane osoby mają otrzymywać do wypełnienia karty 
lokalizacji pasażera, w przypadku nie wypełnienia ich uprzednio na pokładzie SP. 
Po wypełnieniu, karty mają być przekazywane do przedstawiciela PPIS. Następnie 
osoby te mają oczekiwać na dalsze decyzje przedstawiciela PPIS. Postępowanie 
takie dotyczy również personelu samolotu, 

(akta kontroli str. 173-178, 409-423) 

e) dekontaminację osób i bagażu przeprowadza Jednostka Ratowniczo Gaśnicza 
Państwowej Straży Pożarnej43, wyznaczona w WPDWE. Rozładunek bagażu 
kierowanego do dekontaminacji mają realizować pracownicy agenta handlingowego 
obsługującego zagrożony samolot, w porozumieniu z przedstawicielem PPIS. 
Dekontaminacja prowadzona ma być w miejscu wskazanym przez Sztab 
Operacyjny. 

(akta kontroli str. 173-178) 

Zapisy PDSZ umożliwiają agentom handlingowym/agentom obsługi naziemnej 
odmowę zastosowania każdej z tych procedur, w tym także w sytuacji zagrożenia 
epidemicznego44. W przypadku kiedy agent odmawia prowadzenia tych działań, 
obsługę wykonują osoby wskazane przez Sztab Operacyjny. 

(akta kontroli str. 173-178) 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że zapisy dotyczące obowiązku obsługi 
zagrożonego SP, spoczywające na agentach handlingowych nie znalazły akceptacji  
wszystkich podmiotów wykonujących tę działalność na terenie MPL45. Dlatego 
w Procedurze nr 15 został zawarty zapis o powoływaniu Sztabu Operacyjnego, który 
w przypadku odmowy obsługi zagrożonego samolotu przez agenta handlingowego, 
podejmuje decyzje o wyznaczeniu pracowników MPL do realizacji tego zadania.  

(akta kontroli str. 173-178, 463, 465, 517-519) 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 19 maja 2020 r. Procedura nr 15 została 
uruchomiona raz - częściowo, tylko w zakresie dotyczącym przewozu do szpitala 

                                                      
41 Dalej „WPDWE”. 
42 Hala zgodnie z Procedurą nr 15 przeznaczona dla osób, które nie mają objawów chorobowych, jak również nie miały 
kontaktu z osobą podejrzaną o zachorowanie na chorobę zakaźną, w tym wysoce zakaźną i szczególnie niebezpieczną. Hala 
jest usytuowana blisko płyty postojowej (miejsca, w którym może zostać zatrzymany „zagrożony” samolot), blisko arterii 
transportowych, co umożliwia szybki dostęp służb ratunkowych wraz ze sprzętem. Na co dzień w hali znajduje się Centrum 
Edukacji Lotniskowej (CEL) oraz przestrzeń, w której przechowywane są towary dostarczane na lotnisko.  
43 Dalej „JRG PSP”. 
44 Procedura: Obsługi zagrożonego rejsu podczas zagrożenia epidemicznego na pokładzie statku powietrznego po 
wylądowaniu (Procedura nr 15 pkt 4.4.2.2.2.); obsługi osób z „kontaktu” (Procedura nr 15 pkt 4.4.2.2.9.); opieki socjalnej nad 
osobami z „kontaktu” ( Procedura nr 15 pkt 4.4.2.2.10.), transportu osób z zagrożonego statku powietrznego do Hali MH – 1 
(Procedura nr 15 pkt 4.4.3.2.),dostarczenia kart lokalizacyjnych (Procedura nr 15 pkt 4.4.3.3.), rozładunku bagażu do 
dekontaminacji (Procedura nr 15 pkt 4.4.4.2.), transportu pasażerów ( Procedura nr 15 pkt 4.4.5.9.). 
45 Agenci handlingowi nie zaakceptowali zapisów zawartych w Procedurze nr 15 z uwagi na potencjalne narażenie zdrowia 
i życia pracowników. Ponadto podkreślono, że agenci obsługi naziemnej nie są wyspecjalizowaną służbą powołaną do walki 
z chorobami szczególnie zakaźnymi, nie posiadają właściwych środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń 
przystosowanych do transportu pasażerów w warunkach izolacji.  
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zakaźnego pasażera wracającego z Chin lotem niebezpośrednim (z przesiadką we 
Frankfurcie), który po wylądowaniu zgłosił funkcjonariuszowi SG w hali przylotów 
MPL objawy choroby. W tej sytuacji nie było potrzeby obsługi zagrożonego SP  
przez podmioty przewidziane w Procedurze nr 15, tym samym nie było podstaw do 
skorzystania przez nie z zapisanego w tej  Procedurze m.in. prawa do odmowy 
realizacji działań podczas zagrożenia epidemicznego. 

(akta kontroli str. 463, 465, 511, 513, 517-519, 556) 

W okresie objętym kontrolą Sztab Operacyjny został powołany dwukrotnie: 

1. w ramach ćwiczeń „Skrzydło 2019”46 – co dotyczyło kolizji kołującego 
samolotu Boeing 737-300 z cysterną przewożącą paliwo lotnicze, w efekcie 
czego doszło do rozszczelnienia cysterny oraz wycieku paliwa 
z uszkodzonego skrzydła samolotu, 

2. w związku z epidemią COVID-19 – MPL otrzymało informację o zamiarze 
powrotu do Polski, z pracy na platformie wiertniczej na Morzu Północnym 
(z Norwegii), dwóch osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem47. 
Na podstawie decyzji kapitanów SP linii lotniczych, pasażerowie nie zostali 
wpuszczeni na pokład samolotów i w konsekwencji nie przylecieli do MPL. 
Według pierwotnej informacji ewakuacja polskich pracowników 
zatrudnionych na platformie wiertniczej miała nastąpić z wykorzystaniem 
Portu Lotniczego Kraków-Balice. Sztab Operacyjny został powołany w celu 
wypracowania scenariusza bezpiecznego przyjęcia tego rejsu. 

(akta kontroli str. 223-224, 537-538, 556) 

Zgodnie z Procedurą nr 15, obowiązującą od 2016 r., za zagrożenie epidemiczne 
uważa się zagrożenie chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną na 
pokładzie statku powietrznego lub na terenie lotniska w szczególności w Terminalu. 
Punkt 4.4.5. tej Procedury wskazuje postępowanie w przypadku zauważenia przez 
pracownika lotniska osoby, która posiada widoczne objawy chorobowe (osoby 
podejrzanej/chorej na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną), 
znajdującej się w terminalu pasażerskim lub w innym miejscu na terenie Kraków 
Airport lub gdy osoba taka zgłasza się do pracownika lotniska. 
W Procedurze nr 15 nie opisano sposobu postępowania w przypadku osób 
odlatujących z MPL. W okresie od 16 do 31 marca 2020 r. (po wprowadzeniu 
rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym z dniem 15 marca 2020 r.)  
z Portu Lotniczego odleciało 1961 osób48. Osoby te korzystały z usług siedmiu linii 
lotniczych, z czego jedna linia wykonywała regularne, codzienne odloty w dniach od 
16 do 22 marca 2020 r. Z informacji przekazanych przez Dyżurnego Operacyjnego 
Portu wynika, że loty zostały wykonane bez pasażerów (na przylocie) i że zgodnie 
z wytycznymi ULC49 takie loty mogą się odbywać. Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, 
że na dzień 30 marca 2020 r. w MPL nie obowiązywały żadne wytyczne, ani 
procedury dotyczące pasażerów odlatujących. Prezes wyjaśni również, że EASA50 
pracuje nad wytycznymi dotyczącymi procedury obsługi pasażera zarówno 
odlatującego, jak i przylatującego, tak aby w całej Europie procedura była jednolita. 

 (akta kontroli str. 173-178, 497-506, 507, 509, 554) 

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, od 25 lutego 2020 r. wdrożono pomiar temperatury wszystkich 
pasażerów, przybywających na Lotnisko lotami bezpośrednimi z krajów objętych 

                                                      
46 14 września 2019 r. 
47 12 marca 2020 r. 
48 W tym osiem osób lotem o statusie HEAD. 
49 NOTAM z dnia 16 marca 2020 r.  
50 European Union Aviation Safety Agency - Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego. 
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NOTAM51 (z Północnych Włoch)52. Natomiast pojedyncze osoby, które w ciągu 
14 dni przed przylotem do MPL przebywały w pozostałych krajach objętych NOTAM 
(z których nie było bezpośrednich połączeń do MPL - Chińska Republika Ludowa, 
Hongkong, Macao, Korea Pd.), w przypadku przekazania takiej informacji 
Zarządzającemu Lotniskiem, były obejmowane Procedurą nr 15 w karetce 
pogotowia ratunkowego.  
Pasażerom przylatującym z Włoch dokonywano pomiaru temperatury ciała 
w wydzielonej części hali przylotów, ponieważ zgodnie z PDSZ, zarządzający 
Lotniskiem nie miał prawnych możliwości mierzenia temperatury ciała pasażerów na 
pokładzie samolotów, gdyż pokład samolotu stanowi terytorium innego państwa (jest 
eksterytorialny). Z informacji przekazanych przez właściciela firmy zabezpieczającej 
Lotnisko pod względem medycznym, od 25 do 26 lutego 2020 r. 990 osób poddano 
przesiewowemu badaniu temperatury. Od 29 lutego 2020 r. pomiaru temperatury na 
pokładzie samolotu dokonywało czterech funkcjonariuszy SG. Zarządzający został 
poinformowany ustnie o gotowości Placówki SG w Balicach do realizowania pomiaru 
temperatury od 29 lutego 2020 r. na pokładzie statku powietrznego. 

Prezes Zarządu MPL wyjaśnił, że pismem ULC z 12 marca 2020 r. został 
poinformowany o objęciu pomiarem temperatury wszystkich pasażerów 
przylatujących na lotnisko Kraków-Balice, a także o skierowaniu do pomocy przy 
mierzeniu temperatury 40 żołnierzy WOT.   

(akta kontroli str. 371, 452-459, 462, 501, 507, 509, 511, 513, 515-516, 569-573) 

Zgodnie z PDSZ, określenie procedur postępowania z chorymi i z pozostałymi 
pasażerami samolotu przed lądowaniem, w tym mierzenie temperatury na pokładzie 
SP, pozostawało w gestii  przewoźników lotniczych. Poddane szczegółowej analizie 
procedury wewnętrzne 16 podmiotów oferujących usługi lotnicze nie zawierały 
zasad postępowania załogi i pasażerów w statku powietrznym, w przypadku 
podejrzenia oraz wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce 
zakaźnych. W procedurach nie było informacji o przeprowadzaniu pomiaru 
temperatury ciała pasażerów na pokładzie samolotu, czy też zabezpieczeniu statku 
powietrznego przed rozprzestrzenianiem się choroby. Dokumenty te nie zawierały 
zasad stosowania środków ochrony osobistej przez załogi SP ani przez pasażerów, 
ani informacji, by na pokładzie samolotu obowiązkowo znajdowały się środki 
ochrony osobistej (np. maski). Nie było w nich także informacji o ilości i typie 
środków ochrony osobistej. 

Zdaniem NIK, środki ochrony osobistej powinny, z uwagi na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom i załodze SP podczas podróży, znajdować 
się na pokładzie samolotu. Umożliwi to zredukowanie ryzyka rozprzestrzeniania się 
czynnika chorobotwórczego w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego  
w trakcie podróży. Środki prewencyjne powinny zapewnić linie lotnicze ze względu 
na to, że zamknięty obieg powietrza w samolocie znacząco zwiększa ryzyko 
zakażenia poprzez rozprzestrzenianie się aerozolu zawierającego wirusy/bakterie 
bądź innego rodzaju patogeny chorobotwórcze. Regulacja tego obszaru nie leży 
jednak w gestii Portu Lotniczego. 

(akta kontroli str. 173,  574-740) 

Sprawdzana w okresie objętym kontrolą Procedura nr 15 obowiązująca w MPL  
nie określała zasad dezynfekcji SP, ani warunków, ani podmiotów ją 
przeprowadzających, sposobów i częstotliwości jej dokonywania, czy też 

                                                      
51 Zalecenie dotyczyło Chin oraz północnych Włoch. Lotnisko Kraków-Balice nie obsługiwało bezpośrednich lotów z Chin. 
52 Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar 
Polski  nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) dotyczące m.in. pomiaru temperatury  pasażerów, opracowane przez GIS, MPL 
otrzymał  z prośbą o opiniowanie w dniu 28 lutego 2020 r.  
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okoliczności, po zaistnieniu których należy takie działania przeprowadzić. Kwestii tej 
nie określały również procedury linii lotniczych. Do dnia zakończenia kontroli żaden 
samolot, samochód czy pojazd wykorzystywany na Lotnisku, nie został objęty 
decyzją PPIS o obowiązku przeprowadzenia dekontaminacji. 

W dniu 12 lutego 2020 r. przedstawiciele MPL zwrócili się do PPIS o wskazanie firm 
przeprowadzających specjalistyczne usługi dekontaminacji SP53. Z wyjaśnień 
Zarządzającego Lotniskiem wynika, że wiedzę taką mają agenci handlingowi 
prowadzący działalność w MPL. 

(akta kontroli str. 173-178, 335-337, 540-541, 556, 574-740) 

Zarządzający Lotniskiem, na prośbę ULC, opiniował wytyczne GIS oraz zapisy 
depeszy NOTAM dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. 
Na podstawie przeprowadzonego opiniowania, MPL zgłosił ULC uwagi do projektów 
niżej wymienionych dokumentów: 

I. Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym 
koronawirusem 2019-nCoV w podróży lotniczej, opracowanych przez Główny 
Inspektorat Sanitarny (Warszawa, 30 stycznia 2020 r. - Aktualizacja nr 1) 

Tu uwagi dotyczyły: 

1. zmiany słowa „Pacjent” na „Podróżny”; 

2. określenia podmiotu, który ma dokonać zgłoszenia podejrzenia o zakażeniu 
do PPIS, doprecyzowania kto ma przeprowadzać procedurę: personel 
pokładowy czy lotniskowy; 

3. rozdziału zasad postępowania na pokładzie samolotu, w portach lotniczych 
i innych przejściach granicznych według kompetencji personelu 
pokładowego (przypadek stwierdzony na pokładzie samolotu) oraz 
kompetencji personelu lotniskowego (przypadek stwierdzony na terenie 
lotniska z wyłączeniem statku powietrznego); 

4. braku możliwości określenia miejsca wylotu z terenów zagrożonych 
(np. Chiny) w przypadku pasażerów, którzy nie podróżują w ramach jednej 
rezerwacji lub podróżują w ramach tzw. self-connectingu, tj. lotów w ramach 
osobnych rezerwacji; 

5. zdefiniowania typu maski lub filtra jaki jest rekomendowany oraz wielkości 
zapasów masek, które powinny być zgromadzone w portach lotniczych; 

6. braku kompetencji personelu Lotniska w kwestii decydowania o wycofaniu 
pasażera z rejsu oraz braku możliwości wydania stosownej decyzji 
administracyjnej w tym zakresie; 

7. braku kart lokalizacji pasażera na pokładzie samolotu oraz nierealizowania 
przez personel pokładowy następujących czynności dot.: a) uzyskiwania  
od pasażerów informacji dot. przebywania w Chinach w ciągu ostatnich  
14 dni przed podróżą, b) pytania o stan zdrowia pasażerów, którzy 
przebywali w Chinach, c) rozdawania ulotek informacyjnych oraz kart 
lokalizacyjnych i zobowiązywania pasażerów do ich wypełnienia,  
d) pouczania o konieczności czytelnego wypełnienia karty lokalizacyjnej,  
e) zbierania kart lokalizacyjnych, sprawdzania ich czytelności, przeliczania 
kart, przekazywania służbom lotniskowym wraz z wypełnioną Ogólna 
Deklaracją Zdrowia, w której wskazywano liczbę kart zebranych od 
pasażerów; 

8. odnośnie do pkt. 12 Zasad, który zakłada, że osoba wyposażona  
w maseczkę powinna przejść do pomieszczenia na lotnisku zapewniającego 

                                                      
53 Na spotkaniu w dniu 12 lutego 2020 r. dot. ujednolicenia procedur postępowania, w stosunku do pasażerów podróżujących z 
obszaru Chin. 
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izolację, wskazywano, że takiej osobie powinno się zapewnić transport,  
by ograniczyć ryzyko zarażenia innych osób na drodze pokonywanej przez 
osobę zakażoną. 

9. odnośnie do pkt. 14 Zasad, dotyczącego wypełniania kart lokalizacyjnych 
poza samolotem, wskazywano na obawy, że przewoźnicy będą nadużywać 
tej możliwości i oczekiwać, że pasażerowie wypełnią karty poza samolotem; 

10. określenia, kto dokonuje weryfikacji medycznej pasażera, który opuszcza 
pokład samolotu oraz wskazania podmiotu dokonującego dezynfekcji 
samolotu, który powinien być dezynfekowany zgodnie z procedurą 
przewoźnika; 

11. wskazania podmiotu, który ma dokonywać gruntownej dezynfekcji, 
czyszczenia powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych wydzielinami 
osoby podejrzanej o zakażenie SARS-CoV-2; 

12. zwracano uwagę, że rozdawanie ulotek informacyjnych GIS powinno leżeć 
po stronie SG (podmiotu dokonującego odprawy paszportowej), proszono 
o określenie kto jest odpowiedzialnym podmiotem za dostarczanie ulotek. 
Istniejący zapis dotyczył tylko pasażerów przylatujących do Polski rejsami 
bezpośrednimi, natomiast nie uwzględniał pasażerów transferowych 
(przesiadających się wewnątrz Strefy Schengen). W ocenie Zarządzającego 
Lotniskiem ulotka powinna być dostępna w trzech wersjach językowych,  
tj. polska, angielska, chińska. 

II. Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz w portach lotniczych  
w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa 
(SARS-CoV-2) opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny 
(Warszawa, dnia 28 lutego 2020 r.). 

Tu uwagi dotyczyły:  

1. zapisu o przygotowaniu kart lokalizacyjnych, który w ocenie Zarządzającego 
Lotniskiem powinien zostać usunięty i jedyną możliwością powinno być 
wypełnienie kart lokalizacyjnych na pokładzie samolotu. Wypełnienie kart, 
weryfikacja czytelności ich wypełnienia oraz zgodność/przeliczenie z liczbą 
osób na pokładzie powinny bezwzględnie warunkować możliwość 
opuszczenia przez pasażerów pokładu samolotu.; 

2. braku możliwości wyznaczenia miejsca do wypełniania kart lokalizacyjnych 
w infrastrukturze terminalowej, z zagwarantowaniem separacji od innych 
pasażerów z kierunków nieobjętych zagrożeniem koronawirusem; 

3. propozycji wykreślenia fragmentu dotyczącego pomiaru temperatury za 
pomocą pirometrów, w sytuacjach kiedy pomiar temperatury będzie 
wykonywany przy pomocy innej metody (np. kamer termowizyjnych 
rekomendowanych w punkcie 5 Zasad dotyczących pomiaru temperatury); 

4. potwierdzenia uznania całego obszaru Republiki Włoskiej za zagrożony 
pandemią (do tej pory w dokumencie pojawiały się Włochy Północne);  

5. wskazania odpowiedniego typu/parametrów maski właściwej do użycia 
w zakresie środków ochrony osobistej; Środki ochrony osobistej (maseczki 
oraz rękawiczki jednorazowe) powinny stosować wszystkie osoby 
obsługujące i udzielające pomocy pasażerom z widocznymi objawami 
chorobowymi oraz zgłaszającym występowanie  objawów; 

6. braku procedur dot. dezynfekcji samolotu. 

III. Depesza NOTAM z dnia 7 lutego 2020 r.: Zarządzający Lotniskiem zwrócił 
uwagę, że treść depeszy jest sprzeczna z wytycznymi GIS, ponieważ nie 
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zawiera informacji o obowiązku wypełnienia formularza lokalizacji pasażera 
przez dowódcę załogi SP przylatującego z Chińskiej Republiki Ludowej (w tym 
specjalnych regionów administracyjnych Hongkongu i Macao). 

Zgłaszane przez Zarządzającego Portem uwagi nie zostały uwzględnione przez GIS 
w wydawanych wytycznych, ani przez ULC w opublikowanym NOTAM. 

(akta kontroli str. 474, 520-534) 

Od 1 marca 2020 r. obowiązywały zalecenia GIS54, zgodnie z którymi jeśli liczba 
pasażerów podlegających obowiązkowemu badaniu temperatury ciała przekracza 
50% wszystkich podróżnych przylatujących do portu lotniczego w ciągu doby, 
należało rozważyć możliwość przeprowadzania pomiaru temperatury przy użyciu 
kamer termowizyjnych. Do dnia 23 marca 2020 r. MPL nie stosował bramek 
wykrywających podwyższoną temperaturę ciała ani kamer termowizyjnych. 
Jednakże w związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na całym świecie, 
Zarządzający Portem już 26 lutego 2020 r. wszczął postępowanie dotyczące zakupu 
dwóch kamer termowizyjnych, które zakupił za kwotę 109,95 tys. zł netto55 
i zamontował 24 marca 2020 r.  

 (akta kontroli str. 424-432) 

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19, w MPL opracowano metody 
postępowania służące do wykrywania osób podejrzanych o stan chorobowy. Zasady 
postępowania zostały wypracowane podczas spotkań roboczych i konsultacji,  
w których uczestniczyli: DOPL, przedstawiciele PPIS, agenci handlingowi oraz Szef 
Zabezpieczenia Medycznego Portu. Zasady te dotyczą: 

− otrzymywania przez DOPL od agentów handlingowych informacji o rejsach, 
na pokładzie których mogą podróżować zagrożeni pasażerowie (nr lotu, 
kierunku podróży, miejsca pasażera w samolocie) – w sytuacjach, gdy 
agent handlingowy dysponuje takimi informacjami;  

− zobowiązania agentów handlingowych do uzyskiwania od pilotów informacji 
o osobach z objawami choroby, a przedstawicieli PPIS do odbierania od 
pilotów po wylądowaniu w MPL Ogólnych Deklaracji Zdrowia56; 

− zobowiązywania pasażerów przez załogę SP, w przypadku powzięcia 
informacji, że rejs jest zagrożony, do wypełniania, zapewnionych przez 
agenta handlingowego, kart lokalizacyjnych na pokładzie samolotu; 

− zobligowania załogi SP (zgodnie z wytycznym WHO oraz wytycznymi GIS) 
do separowania osób podejrzanych o kontakt z wirusem (w przypadku 
powzięcia takiej informacji), a Zespół Zabezpieczenia Medycznego Portu 
Lotniczego, po wyładowaniu samolotu – do  przeprowadzania wywiadu 
lekarskiego z tymi osobami oraz wykonania podstawowego badania 
lekarskiego, by stwierdzić bądź wykluczyć objawy choroby.  

Zdaniem Zarządzającego Lotniskiem (…) „infrastruktura Portu jest przygotowana do 
obsługi pasażera przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Zarządzający ma możliwość 
zamontowania przeźroczystych osłon w miejscach bezpośredniego kontaktu 
pracownika z pasażerem, terminal został doposażony w stacje do dezynfekcji rąk, 
wykonano oznaczenia przypominające o konieczności zachowania pomiędzy 
pasażerami dwumetrowego odstępu. Zarządzający przewiduje również możliwość 

                                                      
54 Zasady postępowania w podróży lotniczej oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski 
koronawirusa (SARS-CoV-2), aktualizacja z dnia 1 marca 2020 r. 
55 26 lutego 2020 r. został zaakceptowany przez Dyrektora Pionu Finansowego, wniosek o wszczęcie postępowania dot. 
zakupu dwóch kamer termowizyjnych w trybie zakupu z wolnej ręki. 
56 Obwieszczenie Nr 18 w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.Urz.ULC.2018.62 z dnia 19 listopada 2018 r. Załącznik nr 1 do załącznika  
9 zawiera m.in. miejsce na informacje o osobach chorych znajdujących się na pokładzie samolotu oraz o szczegółach 
czynności sanitarnych wykonywanych podczas lotu. 
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zakupu maseczek, rękawiczek oraz płynu do dezynfekcji. W przypadku opracowania 
stosownych wytycznych powyższe środki ochrony osobistej będą dostępne dla 
pasażerów, na terenie terminala”. 

(akta kontroli str. 332-337, 461-462, 554-555) 

W okresie objętym kontrolą na terenie portu nie odbyły się ćwiczenia dotyczące 
postępowania w przypadku podejrzenia chorób szczególnie niebezpiecznych 
i wysoce zakaźnych. Natomiast we wrześniu 2014 r.57, w MPL odbyły się ćwiczenia 
sztabowe pn.: „Działanie w zagrożeniu epidemicznym oraz postępowanie  
z towarem niebezpiecznym w transporcie lotniczym”. Praktycznym elementem 
przeprowadzonego ćwiczenia było przeprowadzenie dekontaminacji osoby 
z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną58 oraz neutralizacja substancji 
niebezpiecznej. W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele podmiotów ujętych 
w PDSZ. 

W latach 2018-2019 przeprowadzone w MPL szkolenia dotyczyły np. zagrożenia 
skażeniem substancjami ropopochodnymi, doskonalenia działań gaśniczych oraz 
ratownictwa lotniskowego59. 

MPL wdrożył (zapisany w INOP z dnia 10 maja 2016 r.) program szkolenia 
dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem, przeznaczony  dla całej kadry 
zarządzającej lotniskiem (osoby nadzorujące, zarządzające, kadra kierownicza 
wyższego szczebla oraz Kierownik Odpowiedzialny), niezależnie od ich miejsca 
w hierarchii organizacji operatora lotniska. Program obejmował szkolenie wstępne 
oraz okresowe. Zakres oraz poziom szczegółowości szkolenia ustalany 
był proporcjonalnie i odpowiednio do zakresu odpowiedzialności i udziału osoby 
w systemie zarządzania Lotniskiem. 

 (akta kontroli str. 129-147, 215-217, 250-257) 

Z informacji uzyskanych od Prezesa Zarządu MPL wynika, że od 2018 r. nie 
odnotowano przypadku powiadomienia przez dowódcę SP o podejrzeniu 
zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub zgonu 
z powodu takiej choroby członka załogi lub pasażera odbywającego podróż 
międzynarodową.  

W toku kontroli wystąpiły dwa przypadki pasażerów, którzy przylecieli z rejonów 
wysokiego ryzyka występowania koronawirusa i nie zostali zidentyfikowani  
jako podejrzani o zakażenie koronawirusem, a tym samym objęci procedurą 
dotyczącą działań na wypadek epidemii, pomimo występowania u nich objawów 
przypominających przeziębienie lub grypę: 

1. pasażer zgłosił się po wylądowaniu w MPL do służb kontroli granicznej: 

− był to pasażer, który przyleciał z Chin (lotem niebezpośrednim) 12 lutego 
2020 r. i miał objawy przypominające grypę, a zgłosił się po wylądowaniu 
w MPL do funkcjonariusza SG informując o złym samopoczuciu i poprosił 
o przeprowadzenie badania lekarskiego; 

2. pasażerka pomimo objawów przypominających przeziębienie, opuściła 
Lotnisko bez kontroli: 

− była to pasażerka, która przyleciała z Francji 6 marca 2020 r.  
i pomimo objawów przypominających przeziębienie opuściła Lotnisko 

                                                      
57 Ćwiczenia zostały przeprowadzone 9 września 2014 r. 
58 Dekontaminację przeprowadzili pracownicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej – która posiadała na wyposażeniu 
zestaw do dekontaminacji. Ratownicy biorący udział w ww. procesie zostali poddani dekontaminacji, którą przeprowadziła 
Państwowa Straż Pożarna.  
59 11 listopada 2018 r. ćwiczenia sztabowe –„Skażenie terenu lotniska substancjami ropopochodnymi”, 25-27 września 2018 r. 
ćwiczenia „Cel 2018”, 14 września 2019 r. ćwiczenia ratownictwa lotniskowego „Skrzydło 2019”. 
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niezatrzymywana przez służby zabezpieczenia medycznego, SG czy 
pracowników agentów handlingowych obsługujących pasażerów. 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że 6 marca 2020 r. Republika Francuska nie była 
objęta procedurami GIS, dlatego pasażerom nie mierzono temperatury ciała, ani nie 
zostali oni zobowiązani do wypełniania kart lokalizacyjnych. Decyzja ULC o objęciu 
pomiarem temperatury wszystkich pasażerów przylatujących do MPL, w tym Francji 
obowiązywała dopiero od 12 marca 2020 r. 

Według informacji z 19 maja 2020 r., do tego dnia w Porcie Lotniczym obowiązywały 
zasady Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2020 r. dotyczące 
pomiaru temperatury u wszystkich pasażerów przylatujących do Polski oraz 
depesza NOTAM z dnia 12 marca 2020 r. oraz z 18 maja 2020 r – wydłużająca 
ograniczenia w lotach krajowych i międzynarodowych do 23 maja 2020 r. 

(akta kontroli str. 480, 484-486, 508, 510-511, 513, 515-516, 556) 

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

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości NIK nie formułuje uwag ani 
wniosków pokontrolnych. 

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 Delegatury NIK w Katowicach. 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. 

 

Katowice, dnia 14 lipca 2020 r. 

 

 
 
 

Kontroler 

Kinga Kołodziejczyk 

Inspektor kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
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nieprawidłowości 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


