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Szanowni Państwo,

z przyjemnością przedstawiamy Państwu raport „Centralny Port Komunikacyjny – analiza 
koncepcji”. W naszym opracowaniu znajdą Państwo informacje na temat lotnictwa cywilnego 
na świecie, które zestawiliśmy z planami dotyczącymi budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Przeanalizowaliśmy największe lotniska i linie lotnicze na świecie. 
Oceniliśmy silne i słabe strony projektu rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Oprócz CPK, 
odnieśliśmy się do planów rozbudowy Portu Lotniczego w Radomiu. Z kolei eksperci, których 
zaprosiliśmy do podzielenia się obserwacjami, przybliżą Państwu opinię na temat budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce. 

Jako pewne oceniamy zasadność pilnych inwestycji w rozwój portów lotniczych. Warszawa, 
która stała się regionalnym centrum biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej, wciąż 
potrzebuje dodatkowych impulsów rozwojowych. 

Lotniska regionalne, które otwierają polskie miasta na świat, potrzebują dodatkowych inwestycji. 
To właśnie one zostały w znakomitej większości dofinansowane ze środków UE, aby zwiększyć 
konkurencyjność regionalną. Teraz, niektóre z nich wykorzystują w pełni swoją przepustowość 
i potrzebują dodatkowych inwestycji, tak aby realizować długoterminową strategię rozwoju 
regionalnego UE. 

Połączenie planów rządowych ze strategią UE będzie trudne do zrealizowania, ale jest możliwe. 
Projekt wielkiego portu lotniczego musi jednak uwzględniać cechy największych lotnisk na 
świecie, które dzięki znakomitemu planowaniu odniosły sukces. Zasadność tworzenia portów 
komplementarnych do CPK powinna zostać zweryfikowana, zwłaszcza, że niektóre z tych 
projektów już zostały ocenione przez rynek, a zarządzający liniami lotniczymi wskazali na ich niski 
potencjał.  

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wszystkimi wnioskami raportu „Centralny Port 
Komunikacyjny – analiza koncepcji”. Życzę Państwu przyjemnej lektury!

Z poważaniem,
Krzysztof Wójtowicz

Prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin
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Wprowadzenie



Raport w liczbach

Pasażerów w 2017 r. obsłużyło 
największe na świecie lotnisko, 

w Atlancie

Pasażerów w 2017 r. skorzystało
z usług największej linii lotniczej 

na świecie, American Airlines

Pasażerów w 2018 r. skorzystało 
z usług z największej polskiej 

linii lotniczej, PLL LOT

Pasażerów rocznie będzie mógł 
docelowo obsłużyć CPK
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103,9 mln 17,8 mln
Pasażerów w 2018 r. obsłużyło 

największe polskie lotnisko, 
w Warszawie

199,6 mln 8,8 mln

2027 r.
To planowany termin 

ukończenia Centralnego Portu
Komunikacyjnego

37 mld
Złotych będzie kosztować budowa

CPK, wraz z komponentem
infrastrukturalnym

100 mln 110 km

Wynosi odległość z lotniska 
w Radomiu do Warszawy



Światowe trendy i prognozy

Najwięksi przewoźnicy lotniczy na świecie

Największe porty lotnicze na świecie

  Lotnictwo pasażerskie 
na świecie
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W pierwszej dziesiątce lotnisk, które obsługują największą liczbę pasażerów, aż 3 zlokalizowane są 
w USA. Od 20 lat światowym liderem jest port lotniczy w Atlancie, który w 2017 r. obsłużył prawie 
104 mln podróżujących. Na drugim miejscu uplasował się Pekin z ok. 96 mln pasażerów (w 2018 r. 
przekroczył 100 mln pasażerów), a na trzecim Dubaj (88 mln). Jedynym lotniskiem z Europy 
kontynentalnej, ujętym w zestawieniu, jest paryski Charles de Gaulle, który obsłużył prawie 70 mln 
pasażerów. 
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  Największe porty lotnicze na świecie
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  Port lotniczy Atlanta Hartsfield-Jackson

Port lotniczy Hartsfield-Jackson zlokalizowany jest 11 km na południe od centralnej dzielnicy 
biznesowej w Atlancie i jest główną bazą dla drugiej największej linii lotniczej świata, Delta Air 
Lines, która przewozi ponad 190 mln pasażerów rocznie. Lotnisko w Atlancie od lat rozwija się 
w sposób stabilny, ale powolny. Jest głównym węzłem komunikacyjnym w Ameryce Północnej 
i blisko 80 proc. populacji całych Stanów Zjednoczonych mieszka nie dalej niż 2 godziny lotu od 
tego portu. Pomimo tego, od 2003 do 2017 r. lotnisko zanotowało wzrost liczby pasażerów jedynie 
o 31 proc, co przekłada się na średni wzrost roczny na poziomie 2 proc. 

Port Lotniczy Pekin

Lotnisko oddalone jest 32 km od centrum Pekinu. Swój rozwój i pozycję nr 2 na świecie, zawdzięcza 
wieloletniemu, dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu Chin, który zwiększył indeks mobilności 
ludności oraz bardzo dużemu obszarowi oddziaływania (liczba mieszkańców Pekinu – 
21 mln/oficjalne, 40 mln/nieoficjalne, liczba mieszkańców Chin – 1  390 mln). W 2003 r. lotnisko 
w Pekinie obsługiwało ok. 24 mln podróżnych, żeby już w 2005 r. przekroczyć barierę 40 mln, a w 2018 
r. 100 mln. Od 2003 r. do dziś port notuje systematyczny wzrost liczby pasażerów, który wyniósł 
w ciągu 15 lat 312 proc.
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Port Lotniczy Dubaj zlokalizowany jest 4.6 km na wschód od centrum miasta. Jest jednym 
z największych portów przesiadkowych w kierunku Azji i Australii. Lotnisko rozwijane jest 
w korelacji z jedną z największych linii lotniczych na świecie – Emirates Airlines, która od lat 
poszerza swoją siatkę połączeń. Rozwój portu lotniczego w Dubaju jest systematyczny i bardzo 
dynamiczny. W 2003 r. z lotniska skorzystało 18 mln pasażerów, a już w 2008 r. liczba ta została 
podwojona i osiągnęła 34 mln. W 2017 r. Dubaj przekroczył barierę 88 mln osób. W ciągu 
ostatnich 14 lat lotnisko odnotowało prawie pięciokrotny wzrost liczby pasażerów. 

Największe lotnisko w Europie kontynentalnej znajduje się 25 km na północny wschód od Paryża 
i obsługuje rocznie ponad 70 mln pasażerów. Za sukcesem portu stoi nie tylko duża, narodowa 
linia lotnicza Air France, ale także wysoka pozycja Paryża w ujęciu biznesowym i turystycznym. 
Paryż to nie tylko stolica jednej z największych światowych gospodarek, ale także turystyczne 
serce Europy, do którego co roku przyjeżdża ponad 30 mln zwiedzających (do Francji ponad 80 
mln). Paryskie lotnisko w ciągu 15 lat zwiększyło liczbę obsłużonych pasażerów o 50 proc.  

  Port Lotniczy Dubaj 

  Paryż - Charles de Gaulle
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  Najwięksi przewoźnicy lotniczy na świecie

Wśród 5 największych przewoźników lotniczych pod względem liczby pasażerów, 
aż 4 to firmy z USA. Tylko w 2017 r. przewiozły one 692 mln osób, zostawiając europejską 
i azjatycką konkurencję daleko w tyle. Na 5, 6 i 9 miejscu znalazły się europejskie linie lotnicze, 
z czego największa z nich to przewoźnik niskokosztowy - Ryanair, a pozostałe to linie zarządzane 
przez Lufthansę i International Airlines Group (IAG). 7, 8 i 10 miejsce należy do szybko rosnących 
przewoźników chińskich. China Southern Airlines, China Eastern Airlines i Air China przewieźli 
łącznie w 2017 r. 339 mln pasażerów.  

  
  Światowe trendy i prognozy

W ciągu najbliższych 20 lat roczna stopa wzrostu światowego lotnictwa, mierzona liczbą przewożonych 
pasażerów, będzie oscylowała na poziomie 3,5 proc. rocznie. Według najnowszych prognoz 
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), liczba pasażerów na świecie 
podwoi się do 8,2 miliarda w 2037 roku. Aktualna 20-letnia prognoza przygotowana przez IATA 
pokazuje, że branża lotnicza może liczyć na silniejsze wzrosty niż zakładano jeszcze niedawno – głównie 
za sprawą szybszego rozwoju rynków azjatyckich. Prognozy ekspertów wskazują, że w perspektywie 
20 lat, rynek lotniczy czeka rewolucja, a przewodzić będą jej Chiny. 

Według IATA, Region Azji i Pacyfiku, w najbliższych 20 latach osiągnie największy światowy wzrost liczby 
pasażerów. To właśnie z tych rynków ma pochodzić ponad połowa nowych pasażerów. Za wzrosty mają 
odpowiadać: trwały rozwój gospodarczy, poprawa dochodów gospodarstw domowych oraz korzystna 
struktura demograficzna. 

  
Azja i Pacyfik – przyszłość lotnictwa pasażerskiego
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CHINY
1 mld nowych 

pasażerów 
(łącznie 1,6 mld)

USA
481 milionów 

nowych pasażerów 
(łącznie 1,3 mld)

INDIE
414 milionów 

nowych pasażerów 
(łącznie 572 mln)

INDONEZJA
282 mln nowych 

pasażerów 
(łącznie 411 mln)

TAJLANDIA
116 milionów 

nowych pasażerów 
(łącznie 214 mln)

Eksperci prognozują, że już w połowie lat 20-tych Chiny zostaną liderem światowego rynku lotniczego 
i zepchną dotychczasowego wieloletniego lidera (USA) na drugie miejsce. W marszu o hegemonię na 
rynku lotniczym pomogą Chinom: wzrost konsumpcji oraz stabilna gospodarka nieobciążona 
wysokim fiskalizmem i długiem publicznym. Gospodarka Chin będzie więc w mniejszym stopniu 
reagować na cykle koniunkturalne. 

Indie zajmą 3 miejsce na podium, zaraz po USA, już w 2024 r., wyprzedzając przy tym Wielką 
Brytanię. Ogromny wzrost popytu na usługi lotnicze czeka również Indonezję. W 2030 r. kraj ten 
ma być czwartym co do wielkości pasażerskim rynkiem lotniczym (nr. 10 w 2017 r.). Tajlandia 
wejdzie do największej dziesiątki rynków w 2030 r., zastępując Włochy.

Najszybciej rozwijające się rynki lotnicze pod 
względem liczby pasażerów od 2017 do 2037
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Do 2037 r. trasy w rejonie Azji i Pacyfiku będą zasilone dodatkowymi 2,35 mld pasażerów rocznie, 
a całkowita szacowana wielkość rynku to 3,9 mld pasażerów. Oznacza to, że skumulowany roczny 
wskaźnik wzrostu dla tego rejonu świata to 4,8 proc.

Liczba pasażerów w Ameryce Północnej będzie rosła znacznie wolniej niż w Azji 
i Pacyfiku, średnio o 2,4 proc. rocznie. W 2037 r. rynek północnoamerykański będzie wynosić łącznie
1,4 mld pasażerów (dodatkowo 527 mln pasażerów).

Z kolei w Europie spodziewany jest wzrost na poziomie 2,0 proc. rocznie, co ma się przełożyć 
na pozyskanie 611 mln nowych pasażerów (łącznie 1,9 mld pasażerów).

Rynki Ameryki Łacińskiej będą rosły na poziomie 3,6 proc. rocznie, obsługując 
w sumie 731 mln pasażerów, co daje dodatkowe 371 mln rocznie w stosunku do prognoz z 2018 r.

Jednym z dynamiczniej rozwijających się regionów na lotniczej mapie świata będzie Bliski Wschód. 
Roczne prognozy wzrostu szacowane są na 4,4 proc. do 2037 r. Przełoży się to na dodatkowe 290 
mln pasażerów na trasach do i z tego regionu. Całkowita wielkość rynku wyniesie 501 mln 
pasażerów.

Rynek afrykański wzrośnie o 4,6 proc. rocznie. Do 2037 r. podaż pasażerów wyniesie 334 mln, 
199 mln więcej niż obecnie.

  
Prawdopodobny scenariusz rozwoju regionalnego do 2037 r.:

2018 r. 2037 r.

Azja i Pacyfik

1,55 mld

Azja i Pacyfik

2,35 mld    3,9 mld

Ameryka Północna

0,83 mld

Ameryka Północna

0,53 mld    1,4 mld

Europa 

1,29 mld

Europa 

0,61 mld    1,9 mld

Ameryka Południowa 

0,36 mld

Ameryka Południowa 

0,37 mld     0,73 mld

Bliski Wschód 

0,21 mld

Bliski Wschód 

0,29 mld    0,50mld

Afryka

0,14 mld

Afryka

0,2 mld    0,33 mld
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Prognozy rozwoju lotnictwa cywilnego uzależnione są od wielu czynników. Jednym 
z najważniejszych jest wpływ skutków działań politycznych na przyszłość branży. Przy zachowaniu 
obecnych relacji międzynarodowych, za realną, eksperci z IATA uznają prognozę powyżej 8 mld 
pasażerów na świecie w 2037 r. Jednak organizacja ta zwraca uwagę, że możliwe są zupełnie inne 
scenariusze. Możliwy jest wariant większego wzrostu liczby pasażerów, nawet do poziomu 
przekraczającego 10 mld do 2037 r. Wymagałoby to jednak liberalizacji światowej gospodarki 
i przyspieszenia mechanizmów globalizacyjnych.

Tymczasem trendy są odwrotne i nie sprzyjają rozwojowi lotnictwa cywilnego. Coraz trudniej mówić 
o zwiększaniu współpracy międzynarodowej i o liberalizacji światowych rynków. Obecna polityka 
największej, światowej gospodarki (USA), która obawia się wzrostu znaczenia Chin na świecie, 
prowadzi do zaostrzenia ceł. Polityka państw niedemokratycznych powoduje wprowadzanie nowych 
sankcji przez demokratyczny Zachód. Wśród państw bogatego Zachodu Europy większe znaczenie 
zaczynają odgrywać populiści i nacjonaliści, którzy są przeciwnikami światowej integracji rynków. 
Powyższe czynniki wskazują, że najbliższe lata mogą upływać pod hasłami promowania 
deglobalizacji, która jest największym zagrożeniem dla rozwoju lotnictwa cywilnego na świecie.

Nie bez znaczenia są również pozostałe czynniki makro i mikroekonomiczne, które wpłyną 
na spełnienie prognoz pesymistycznych bądź optymistycznych. Wśród nich są:

 
Wpływ polityki na rozwój lotnictwa

Koszt paliwa lotniczego

Podaż załóg i maszyn

Światowy rozwój gospodarczy 

Rozwój alternatywnych środków 
indywidualnego transportu lotniczego

Rozwój alternatywnych środków transportu 
publicznego – hyperloop lub inne. 



Trendy i prognozy

Rozwój PLL LOT

Rozwój największych portów lotniczych w Polsce

  Lotnictwo pasażerskie 
w Polsce
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Liczba pasażerów na polskich lotniskach rośnie stabilnie od 1989 r. Jest ściśle skorelowana z rozwojem 
gospodarczym, czego dowodzi spadek liczby podróżnych po wybuchu kryzysu finansowego w 2008 r. 
Zdecydowanym liderem pod względem liczby pasażerów w Polsce jest lotnisko im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, które w 2018 r. mogło się pochwalić prawie 17,8 mln podróżnych. To więcej niż 
skumulowany wynik 3 kolejnych największych lotnisk w Polsce (Kraków-Balice, Gdańsk im. Lecha 
Wałęsy, Katowice-Pyrzowice), z których skorzystało ponad 16,5 mln osób.  
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  Rozwój największych portów lotniczych w Polsce 

Ważnym impulsem do rozwoju portów lotniczych było wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej. 
W ramach programów regionalnych, z funduszy europejskich została współfinansowana budowa 
lub rozwój wielu portów lotniczych. Poprawiło to nie tylko konkurencyjność regionów, ale także zwiększyło 
popularność połączeń lotniczych, w tym połączeń łączonych np. przez port przesiadkowy (HUB) 
na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie.  



  
  
 Rozwój PLL LOT

Pod względem wzrostu liczby przewożonych pasażerów, polski narodowy przewoźnik PLL LOT, 
wyraźnie wychodzi z kryzysu z 2012 r., kiedy to był zmuszony zwrócić się o pomoc publiczną do 
Skarbu Państwa. Sytuacja odbiła się negatywnie na rozwoju średnioterminowym spółki. Pomoc 
publiczna musiała bowiem zostać zaakceptowana przez Komisję Europejską, która co prawda 
pozytywnie rozpatrzyła plan restrukturyzacji, ale pod warunkiem ograniczenia siatki połączeń 
LOT-u. Lata 2013, 2014 i 2015 to czas restrukturyzacji i optymalizacji, a co za tym idzie spadek 
liczby pasażerów. Jednak procesy naprawcze pozytywnie wpłynęły na kondycję PLL LOT, który 
od 2016 r. notuje bardzo dynamiczny wzrost liczby pasażerów. W 2016 r. LOT uruchomił 17 nowych 
tras, w tym m.in. do Tokio. W 2017 r. uruchomił połączenie do Los Angeles i przywrócił połączenia 
do Newark oraz z Krakowa do Chicago. Do floty przewoźnika dołączyły 4 Boeingi 737-800NG. 
LOT  powróc i ł  do  por tów  reg iona lnych ,  u ruchamia jąc  lo ty  do  Te l  Awiwu 
z Gdańska, Poznania, Wrocławia oraz Lublina, a także do Lwowa z Poznania, Bydgoszczy oraz 
Olsztyna. W grudniu LOT odebrał 2 nowoczesne Boeingi 737 MAX 8. W 2018 LOT uruchomił 
połączenie z Rzeszowa do Nowego Jorku, z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do 
Nowego Jorku i Chicago.   
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  Trendy i prognozy

Według IATA w 2030 roku polskie lotniska obsłużą 68 mln pasażerów, czyli o prawie 28 mln więcej niż 
w 2017 r. Oznacza to średnioroczny wzrost liczby pasażerów na poziomie 5,6 proc. Jeszcze inną 
prognozę w październiku 2017 r. przedstawił Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC), według którego 
w 2035 roku liczba pasażerów na polskich lotniskach może sięgnąć 94 mln. 

Obie prognozy są optymistyczne, ale realne. Optymistyczne, bo zakładają, że sytuacja 
makroekonomiczna w Polsce będzie dalej korzystna, a starzenie się społeczeństwa i wzrost liczby 
niepracujących nie wpłynie na rozwój gospodarczy. Realne, ponieważ polska gospodarka wciąż ma 
duże rezerwy względem zachodu Europy. Można więc przyjąć model, że wzrost gospodarczy 
i skorelowany z nim wzrost mobilności Polaków, będzie średniorocznie wyższy niż 
w wysokorozwiniętych krajach zachodu Europy. 

Przyjmując za realne prognozy ekspertów z IATA, ULC i PAŻP, trzeba podkreślić, że za rozwojem 
lotnictwa musi nadążyć infrastruktura, w tym systemy zarządzania ruchem lotniczym oraz 
przepustowość portów lotniczych. Odpowiedzią na prognozowany wysoki popyt usług lotnictwa 
cywilnego, ma być Centralny Port Komunikacyjny pod Warszawą. Jednak inwestycji będą wymagały 
również działające już porty lotnicze, które powstały z funduszy Unii Europejskiej i które mają się 
przyczynić do rozwoju regionów. 

Wzrost liczby pasażerów na polskich lotniskach zostanie zachowany. Jednak jego dynamika 
uzależniona będzie od: działań politycznych, światowej i regionalnej sytuacji makroekonomicznej, 
a także sytuacji w branży, która od lat zmaga się z brakiem załóg (szczególnie pilotów). W krótkiej 
i średniej perspektywie będziemy obserwować budzące duże kontrowersje decyzje inwestycyjne, jak: 
rozwój Portu Lotniczego Radom, którego weryfikacja rynkowa już raz zakończyła się niepowodzeniem 
oraz blokowanie rozwoju portu lotniczego w Modlinie.  
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CPK - zagrożenia

CPK - szanse

CPK - założenia

Centralny Port Komunikacyjny
 - szanse i zagrożenia
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 CPK – założenia

Przepustowość warszawskiego lotniska im. F. Chopina zbliża się do swojego limitu. 
Po 2022 r. port może nie być w stanie obsługiwać dodatkowych pasażerów. Odpowiedzią na ten stan ma 
być budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), który w 2027 r. ma rozpocząć działalność. 
Lotnisko zlokalizowane będzie w gminie Baranów, 40 km na zachód od Warszawy, a w pierwszym etapie 
działania będzie mieć przepustowość na poziomie 45 mln osób (100 mln osób docelowo).

Celem realizacji projektu jest - budowa i eksploatacja rentownego, innowacyjnego węzła transportowego, 
który z jednej strony uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata, z drugiej 
doprowadzi do powstania krajowego systemu pasażerskiego transportu kolejowego stanowiącego atrakcyjną 
alternatywę dla transportu drogowego.¹

W praktyce rządowe plany to gigantycznych rozmiarów inwestycje, które według założeń, 
w znakomitej części, mają zostać zrealizowane do 2027 r. CPK to bowiem nie tylko plan budowy portu 
lotniczego na miarę największych na świecie, ale też stworzenie obsługującej go infrastruktury 
kolejowej i drogowej, a także wiele dodatkowych inwestycji. 

Jednym z najważniejszych założeń zwiększających atrakcyjność CPK jest skrócenie czasu dojazdu 
do lotniska do 120 min z największych miast w Polsce. Stąd według założeń, kluczowa będzie budowa 
węzła kolejowego, który ma wykraczać poza funkcję stacji kolei lotniskowej. 
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¹Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej



Równocześnie zakładana jest budowa ponad 900 km nowych linii kolejowych i łączników w Polsce. 
Część założeń ma być zrealizowana już do roku 2025, a zdecydowana większość do 2030 r. 

20 | www.airport.lublin.pl  

Kolejnym istotnym elementem jest budowa infrastruktury drogowej. Według założeń powstać ma
od  65 do 250 km dróg na terenie kraju, które usprawnią dotarcie do CPK. 

W otoczeniu lotniska powstać ma również "Airport City" z hotelami, terenami wystawowymi, 
kongresowymi, czy siedzibami firm. Wszystko po to, by CPK był nie tylko HUB-em, czy miejscem 
przylotów i odlotów, ale także, by lotnisko stało się miejscem spotkań biznesu. 

Wszystkie te założenia mają na celu: zwiększenie przepustowości lotniska dla Warszawy, 
centralizację rynku lotniczego w Polsce, umożliwienie dynamicznego rozwoju PLL LOT jako 
głównego przewoźnika w Europie Środkowej oraz eliminację wykluczenia transportowego miast 
i mieszkańców, poprzez zapewnienie szybkiego dojazdu do CPK, a tym samym do Warszawy.



  CPK – szanse
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Eksperci zgodnie potwierdzają konieczność zwiększenia przepustowości portów lotniczych 
obsługujących aglomerację warszawską. Zarówno Port Lotniczy Modlin, jak i lotnisko im. F. Chopina, 
bez poważnych inwestycji nie będą w stanie obsłużyć dodatkowego ruchu pasażerskiego. Port 
Lotniczy Modlin, ze względu na konflikt właścicielski nie rozwija się w sposób, który spełniałby 
zapotrzebowanie rynkowe. A to właśnie lotnisko w Modlinie miało przejąć od warszawskiego Okęcia 
ruch przewoźników nisko kosztowych oraz czarterowych. Brak rozwoju Modlina i Okęcia spowodował 
potrzebę budowy nowego portu lotniczego dla Warszawy – CPK. Jakie są największe korzyści płynące 
z powstania nowego gigantycznego portu lotniczego?

Jedną z największych korzyści z CPK będzie budowa komponentu infrastrukturalnego. 
W nieodległej perspektywie (11-letniej), polskie miasta zostaną połączone z CPK kolejową siecią, 
która w czasie nie dłuższym niż 120 min dowiezie pasażerów nawet z najdalej oddalonych miast 
w Polsce. Dodatkowo, projekt CPK zakłada budowę nowych dróg, które mają usprawnić czas dojazdu 
do centralnej Polski. 

Komponent kolejowy i drogowy

CPK to szansa dla Warszawy, która wygrywa walkę o miano biznesowego centrum Europy Środkowo-
Wschodniej. To właśnie tu coraz więcej międzynarodowych korporacji otwiera swoje oddziały 
i centrale. Warszawa staje się miastem międzynarodowym, gdzie zatrudnionych jest coraz więcej 
pracowników z zagranicy. To sprawia, że potrzebuje lotniska, które zwiększy przepustowość 
do obsługi ruchu pasażerskiego. 

Zwiększenie przepustowości Warszawy

Budowa CPK to szansa rozwoju narodowej linii PLL LOT. CPK to lotnisko, które umożliwi rozwój 
LOT-u jako linii obsługującej m.in. połączenia do Azji, czyli do rejonu, który zdominuje światowe 
lotnictwo w nieodległej perspektywie. Duży port przesiadkowy, jakim ma stać się CPK, 
to szansa na wzrost liczby połączeń łączonych z Europy Środkowo-Wschodniej do Azji i USA. 
To również większe możliwości bazowania i serwisowania maszyn. 

PLL LOT – szansa na rozwój



  CPK – zagrożenia

CPK to, w planach jego pomysłodawców, port przesiadkowy dla Polski i Europy Środkowo-
Wschodniej. Docelowo port ma obsługiwać 100 mln pasażerów rocznie, czyli tyle ile teraz 
największe lotnisko na świecie, w Atlancie. Jest ono HUB-em największej gospodarki świata 
i jednej z największych globalnych linii lotniczych – Delta Air Lines (192 mln pasażerów w 2018 r.). 
Budowa nowego portu dla Warszawy lub niezwłoczna modernizacja obecnych, to priorytet 
dla rozwoju całej Polski. Jednak założenia CPK są bardzo optymistyczne, dlatego należy przyjrzeć 
się czynnikom i uwarunkowaniom, które wskazują na możliwe niepowodzenie projektu CPK:

Mała linia narodowa

Za podstawowy ruch każdego dużego lotniska na świecie odpowiadają bazujące tam linie 
lotnicze. W przypadku największego lotniska na świecie, w Atlancie, jest to linia Delta Air Lines. 
W Dubaju są to linie Emirates, a w Pekinie Air China. Z CPK będzie korzystała polska narodowa 
linia PLL LOT, która w 2018 r. przewiozła niespełna 9 mln pasażerów. Pomimo bardzo 
dynamicznego rozwoju, PLL LOT mogą nie sprostać realizacji zadania polegającego na 
dostarczeniu odpowiedniego wolumenu pasażerów potrzebnych do efektywnego wykorzystania 
wybudowanej infrastruktury. 

Mniej lokalnych połączeń lotniczych 

Założenia CPK wskazują na konieczną budowę komponentu kolejowego. Jednak rozwój kolei 
i dróg podważy zasadność obliczeń ULC i autorów projektu na temat liczby pasażerów 
lotniczych w Polsce. Zostanie istotnie zmniejszony lokalny ruch połączeń lotniczych, a będzie za 
to odpowiadać zbyt długi czas podróży lotniczej w porównaniu do czasu połączenia 
kolejowego. Przyjmując za pewne założenia CPK, że w 2030 r. z prawie każdego dużego miasta 
dojedziemy do centralnej Polski w maks. 120 min, to mniej więcej tyle, ile sam czas podróży 
do lotniska i oczekiwania na wylot w większości polskich portów lotniczych (pomijając czas 
przelotu). Podróże lotnicze na krótkich dystansach będą przegrywać rywalizację 
z przewoźnikami kolejowymi, co może oznaczać odpływ pasażerów na krótkich dystansach 
(krajowy ruch lotniczy w Polsce w 2017 r. to około 12 proc.). 

Infrastruktura dla CPK 

Do dziś nie powstały wszystkie projekty drogowe, które były w planach rządowych na Euro 
2012. Świadczy to o nieterminowości niektórych inwestycji publicznych w Polsce. Tym bardziej, 
stworzenie infrastruktury dla CPK w ciągu 6 -11 lat oceniane jest jako mało realne. Oprócz 
skomplikowanej i długotrwałej procedury projektów infrastrukturalnych, znaczącym ryzykiem 
są problemy branży budowlanej, która zmaga się z deficytem pracowników i galopującymi 
cenami materiałów budowlanych. 

Ekonomia 

Brak jest przesłanek makroekonomicznych, które uzasadniają budowę tak wielkiego portu 
lotniczego. Aby wykorzystać przepustowość CPK, Polska musiałaby w ciągu najbliższych 
kilkunastu lat stać się jedną z najmocniejszych światowych gospodarek. Jednak brak jest ku 
temu argumentów za sprawą rosnących wydatków socjalnych, spadku inwestycji oraz coraz 
większej liczby niepracujących Polaków (starzenie się społeczeństwa, obniżenie wieku 
emerytalnego), które będą się przyczyniać do obniżenia dynamiki wzrostu PKB. Założenia CPK 
mogą również nie uwzględniać cyklów koniunkturalnych, które znacząco wpływają 
na spowolnienie rozwoju lotnictwa cywilnego na świecie.
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Demografia 

Polskie społeczeństwo starzeje się. Z badań GUS wynika, że na koniec 2017 r. indeks starości 
wynosił 112, czyli na 100 „wnuczków” (dzieci w wieku 0-14 lat) przypadało 112 „dziadków” (osób 
w wieku 65 lat i starszych). Różnica w wielkości tych populacji sięga 700 tys. – na niekorzyść 
„wnuczków”. Te dane mogą długoterminowo oznaczać, że trudno będzie zapewnić popyt usług 
CPK. Dla porównania, turecka gospodarka dysponuje zasobem 83 mln osób, a lotnisko 
w Istambule w 2018 r. obsłużyło 68 mln pasażerów. Pomimo ogromnego potencjału i wsparcia 
linii lotniczej z największą siatką połączeń na świecie (Turkish Airlines), lotnisko dalekie jest 
od wykorzystania przepustowości nowo wybudowanego portu Istanbul New Airport (90 mln 
pasażerów/rok). 

Porty regionalne 

Polityka rozwoju UE nastawiona jest na wzrost konkurencyjności regionów i decentralizację 
krajów Wspólnoty. To właśnie z tego powodu większość portów regionalnych w Polsce uzyskała 
dotację na rozwój infrastruktury. Powstanie CPK może spowodować zmianę modelu podróży 
w Polsce na scentralizowany, tzn. że większość połączeń średnio i długodystansowych będzie 
realizowanych przez port CPK. Koncepcja budowy CPK może więc obrócić się przeciwko 
regionom, wbrew założeniom pomysłodawców o likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. 
Regiony oddalone od centralnych inwestycji komunikacyjnych, posiadające mniejsze porty 
lotnicze osłabiane dodatkowo działalnością CPK, będą z oczywistych względów mniej 
atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. 
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Mapa gęstości zaludnienia Polski pokazuje, że to właśnie Śląsk i Małopolska mają największy lokalny 
obszar oddziaływania. Dodatkowo, obie aglomeracje przyciągają międzynarodowy biznes, a Kraków 
dodatkowo ruch turystyczny z całego świata. 

Obszar oddziaływania

Według rządowych założeń, obszar Europy Środkowo-Wschodniej ma zostać strefą oddziaływania CPK. 
Zamieszkiwany przez około 180 mln mieszkańców w 19 krajach, ma mieć potencjał znacząco 
przewyższający konkurencyjne rynki któregokolwiek z zachodnich przewoźników (np. naturalne rynki 
Grupy Lufthansy: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia to łącznie około 110 mln mieszkańców). 
Równocześnie Polska znajduje się na drugim miejscu w regionie pod względem ludności (za Ukrainą), 
na pierwszym miejscu pod względem wielkości PKB. 

Gęstość zaludnienia Polski wbrew CPK 

Projekt CPK zakłada, że będzie to główny port przesiadkowy dla całej Polski. Według autorów 
założeń, większość tras średnio i długo dystansowych będzie obsługiwana właśnie przez HUB 
w gminie Baranów. Jednak ten wariant można określić jako teoretyczny. Nie zakłada on bowiem 
weryfikacji rynkowej dokonywanej przez przewoźników lotniczych i pasażerów. Opracowanie 
rządowe dotyczące CPK nie przewiduje rozwoju innego modelu konkurencji rynkowej i tego, 
że zmodernizowany komponent kolejowy będzie przewozić pasażerów w dwie strony lub może 
zostać w pełni uruchomiony ze znacznym opóźnieniem. 

To południe Polski, w tym rejony Krakowa i Katowic, mogą się pochwalić największym zaludnieniem. 
To właśnie zlokalizowane tam lotniska mogą rozwijać się w sposób nieprzewidziany w planach CPK. 
Już dziś z Krakowa i Katowic dostaniemy się do wielkich HUB-ów we Frankfurcie, Monachium czy 
Dubaju. Stąd też polecimy bezpośrednio do USA i wielu europejskich miast.
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Według założeń koncepcji budowy CPK, za wykorzystanie przepustowości lotniska ma 
odpowiadać właśnie przesiadkowy ruch lotniczy w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 
Założenie to wydaje się słuszne, jednak nie uwzględnia rzeczywistości, w której rynek ten został 
zagospodarowany przez linie lotnicze z grupy Lufthansa. Dowożą one z powodzeniem 
pasażerów do swoich portów przesiadkowych w Monachium, Wiedniu, Frankfurcie i Zurichu. 

Autorzy rządowego projektu wskazują, że obecnie aż 90 proc. ruchu dalekodystansowego 
z/do Europy Środkowo-Wschodniej odbywa się poprzez porty transferowe położone poza 
j e j  o b sz a re m ,  p oz b aw i a j ą c  t y m  s a my m  re g i o n  C E E  ko rz yś c i  p ł y n ą c yc h 
z tego ruchu. Określenie to jest prawdziwe, obszar Europy Środkowo-Wschodniej 
nie dysponuje dużym portem transferowym. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, region 
ten nie dysponował i nie dysponuje linią lotniczą, która byłaby w stanie wykorzystać 
przepustowość takiego lotniska. Po drugie,  aktualne trendy rynkowe wskazują 
na odchodzenie od wielkich lotnisk HUB-owych, obsługujących połączenia transferowe. 
Od dekady najdynamiczniej rozwijają się tanie linie lotnicze specjalizujące się w połączeniach 
bezpośrednich (p2p). Nowe lub zmodernizowane samoloty średniego zasięgu stają się coraz 
bardziej ekonomiczne i umożliwiają planowanie tras na coraz dłuższych dystansach także z portów 
regionalnych. Widoczny jest wzrost znaczenia połączeń bezpośrednich, o czym świadczą 
zamówienia na mniejsze samoloty Boeing i Airbusa. Przewoźnicy rezygnują z gigantycznych 
samolotów mogących zabrać nawet od 550 do 630 pasażerów, na rzecz mniejszych maszyn, które 
nie są przeznaczone na masowy ruch transferowy. Przykładem aktualnego trendu są 2 nowe, 
najdłuższe połączenia lotnicze na świecie, realizowane z pominięciem międzylądowań w dużych 
lotniskach przesiadkowych i  z wykorzystaniem mniejszych, długodystansowych 
samolotów. Mowa o połączeniach Singapur – Newark (Nowy Jork) oraz Perth – Londyn, 
które rewolucjonizują kształt rynku lotniczego. Zarządzający liniami nisko kosztowymi coraz śmielej 
wchodzą na rynek połączeń atlantyckich. Linie Norwegian rozwijają się zarówno w Europie, jak 
i Ameryce Północnej. Amerykańskie linie WestJet uruchamiają bezpośrednie połączenia pomiędzy 
regionami w Kanadzie a Wielką Brytanią czy Francją. Zasięgi nowych samolotów dominującej linii 
nisko kosztowej w regionie Europy Środkowej – Wizz Air, pozwalają już na bezpośrednie połączenia 
z Londynu do Bostonu, a wkrótce w zasięgu bezpośrednich połączeń transatlantyckich znajdzie się 
port lotniczy w Gdańsku. 
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  Porty komplementarne dla CPK

Postępowanie przetargowe Państwowych Portów Lotniczych na rozbudowę Portu Lotniczego 
Radom-Sadków, potwierdziło, że lotnisko to będzie miało funkcję komplementarną dla CPK. 
Zgodnie z założeniami operatora lotniska PP „Porty Lotnicze”, oprócz budowy infrastruktury ILS 
trzeciej kategorii, kosztem 425 mln złotych infrastruktura lotniska zostanie dostosowana do 
przyjęcia 3 mln pasażerów rocznie. Powstanie 11 miejsc postojowych dla samolotów. Terminal 
pasażerski o powierzchni 50 tys. m2 zyska 30 stanowisk check-in oraz 9 „gate”. Wokół lotniska 
powstanie 3500 miejsc parkingowych. Wszystko po to, aby do czasu uruchomienia CPK odciążyć 
lotnisko im. F. Chopina, a w przyszłości skoncentrować na nim, wedle założeń, ruch przewoźników 
czarterowych i tanich linii lotniczych. Otwartą kwestią jest to, w jaki sposób można dokonać 
segregacji ruchu w obrębie lotnisk warszawskich. Szczególnie wobec krytyki, z jaką spotkał się ten 
projekt ze strony przewoźników już operujących z lotniska im. Chopina. 

Port Lotniczy Radom

Brak na świecie lotnisk tak znacznie 
oddalonych od miasta docelowego 
bez silnego rynku lokalnego

Port Lotniczy Modlin ma naturalną 
przewagę lokalizacyjną nad 
Radomiem

Lotnisko w Radomiu, według analiz, 
będzie lotniskiem konkurencyjnym 
do CPK, po jego uruchomieniu

Rozbudowa Radomia odbywa się 
wbrew opiniom zainteresowanych 
linii lotniczych

Rozwój Radomia może spowolnić 
rozwój lotnisk w obszarze 
oddziaływania – Łódź, Lublin, 
Szymany a nawet Kraków

Niewielki potencjał rynku 
lokalnego w Radomiu. Fiasko 
dotychczasowych prób
uruchomienia połączeń
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Kontrowersji jest więcej. Pomimo planów inwestycji w infrastrukturę w Radomiu, zarządca Lotniska 
im. F. Chopina inwestuje w doraźne powiększenie przepustowości. W 2018 r. zdecydowano 
o dostosowaniu kolejnych pomieszczeń na poziomie płyty postojowej do wyjść dla pasażerów 
obsługiwanych przez autobusy. Do potrzeb ruchu non-schengen ma zostać dostosowana 
południowa część pirsu lotniska z pomostami dla pasażerów. 

Idąc dalej, w przypadku administracyjnego podziału ruchu i zamknięciu lotniska Chopina, istniejący 
w 2027 roku wolumen ruchu generowany przez LOT i innych przewoźników miałby zostać 
rozproszony na 2, 3 lub nawet 4 lotniska. Trudno bowiem zakładać, że z walki o przyciągnięcie 
nowych klientów zrezygnują inne lotniska zlokalizowane bliżej Warszawy lub z równie dogodnym 
transportem. 

Może więc dojść do sytuacji, w której w roku planowanego uruchomienia CPK (45 mln 
przepustowości), lotnisko Chopina będzie obsługiwało 22-23 miliony pasażerów. 30 proc. z nich będą 
stanowili pasażerowie tanich linii i przewoźników czarterowych, dla których państwowy operator – 
PPL przewiduje „przeniesienie” do oddalonego o 110 km Radomia (zakładając bardzo optymistycznie 
brak konkurencyjnych ofert ze strony lotnisk w Łodzi, Modlinie czy Lublinie dla przewoźników 
„dotkniętych” administracyjnym podziałem ruchu).

Możliwe jest więc, że po uruchomieniu CPK, wolumen ruchu gotowy do przeniesienia na to lotnisko 
będzie na poziomie 20 mln pasażerów, czyli mniej niż połowy jego początkowej przepustowości. 
Wskaźnik wykorzystania infrastruktury może być jeszcze gorszy, gdy przyjmiemy, że lotnisko 
Chopina nie zostanie zamknięte i dopuszczony będzie na nim ograniczony ruch pasażerski (np. 
wzorem lotniska Londyn City). W takim przypadku naturalnym wyborem dla linii traktujących 
Warszawę jako punkt docelowy, będzie Lotnisko im F. Chopina nawet za cenę wyższych kosztów 
ponoszonych na tym lotnisku.

Wobec takiej ewentualności i braku precyzyjnych planów co do kształtu w zakresie rozwiązań 
systemowych w transporcie lotniczym w Polsce, należy zadać pytanie o sens realizacji inwestycji 
komplementarnych dla CPK. Szczególnie przy braku jakichkolwiek poważnych konsultacji z innymi 
uczestnikami rynku lotniczego w Polsce i ujęcia planów rządowych w wieloletnich planach 
inwestycyjnych pozostałych lotnisk w Polsce.

Lotnisko w Radomiu – inwestycje wbrew sygnałom płynącym z rynku

Odległość od Warszawy i stosunkowo mało zasobny naturalny obszar oddziaływania sprawiły, 
że próby uruchomienia połączeń lotniczych z Radomia zostały odrzucone przez rynek. Bez dużego 
wsparcia instytucjonalnego i ingerencji w mechanizmy rynkowe nowe inwestycje nie zmienią 
sytuacji. Przedstawiciele przewoźników, publicznie i kuluarowo, sprzeciwiają się planom 
przymusowej wyprowadzki do Radomia. Nie widzą w nim potencjału do realizacji połączeń  
czarterowych i niskokosztowych. Wspomniane wsparcie instytucjonalne również może nie 
wystarczyć. W każdym bowiem scenariuszu przedstawionym przez rząd, Port Lotniczy w Modlinie 
zachowa zdolność obsługi ruchu pasażerskiego. To właśnie to lotnisko, oddalone o 42 km 
od centrum Warszawy, będzie oczywistym wyborem dla tanich i czarterowych linii lotniczych.



Inwestycja w Port Lotniczy w Radomiu może mieć również negatywny wpływ na rozwój sąsiednich 
lotnisk regionalnych. Centralnie planowana i dotowana inwestycja może zaburzyć rozwój lotnisk 
w obszarze oddziaływania, do których należą: Lublin, Kielce, Kraków, Łódź, a nawet CPK. 

Świadczy o tym chociażby dokument pt. „Analizy strategiczne zapotrzebowania na infrastrukturę 
lotniskową dla Mazowsza w kontekście uruchomienia CPK” przygotowany przez ARUP Poland. 
Opracowanie zaprezentowane zostało w kwietniu 2018 r., a funkcja lotniska komplementarnego dla 
CPK po jego uruchomieniu została określona jako „Pozycja konkurencyjna lotniska” z „możliwością 
pozyskania własnego rynku zbytu”. Realizacja projektu w Radomiu to więc wydatek ok. 1 mld zł 
(pierwszy i drugi etap) na lotnisko konkurencyjne dla CPK, które nie będzie w stanie wykorzystać 
swojej przepustowości.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego na rozwój Radomia tym bardziej dziwi, gdy 
przeanalizujemy pozostałe możliwe lokalizacje dla lotniska komplementarnego, w tym przede 
wszystkim tę w Łodzi. Według założeń, portem tymczasowym na czas budowy CPK ma zostać 
Radom, zapełniając lukę w zapotrzebowaniu na infrastrukturę lotniskową dla Mazowsza. Pomijając 
porty w Modlinie i Warszawie, nie jest brana pod uwagę możliwość lokalizacji lotniska w Łodzi, które 
nie tylko nie wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, ale już dzisiaj może obsłużyć ruch 
pasażerski na poziomie 2-3 mln pasażerów rocznie. Łódź może się pochwalić znacznym obszarem 
oddziaływania oraz istniejącą infrastrukturą kolejową i drogową do Warszawy. 

Lotnisko w Łodzi - gotowy port komplementarny

W przyjętej przez rząd koncepcji brak jest jednoznacznego określenia jaką rolę mają pełnić pozostałe 
porty regionalne w okresie poprzedzającym uruchomienie CPK, jak i po jego uruchomieniu. Dotyczy 
to szczególnie portów w regionach sąsiadujących z Mazowszem i generujących na Lotnisku im. F. Chopina 
znaczne potoki pasażerów. Koncepcja budowy CPK, chociaż w założeniach oddziaływać będzie na 
znaczną część terytorium Polski, oparta jest głównie na przesłankach związanych z sytuacją 
i dostępnością komunikacji lotniczej dla mieszkańców Mazowsza i pomija w całości kontrargumenty 
i alternatywne propozycje rozwiązania problemu ograniczonej przepustowości Lotniska Chopina.

Pozostałe porty regionalne
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Londyńskie Stansted oddalone jest od 
centrum miasta o 57 km. 

 
Lotnisko Ciampino oddalone jest 

15 km od centrum Rzymu. 

80 
km

57 
km

15 
km

Lotnisko Beauvais oddalone o ponad 
80 km od Paryża. 



Okiem eksperta
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Trzeba zauważyć, że jako port przesiadkowy, CPK będzie obsługiwał pasażerów, którzy mieszkają 
poza jego naturalnym obszarem oddziaływania.

Lokalizacja Centralnego Portu Lotniczego 
w gminie Baranów oznacza, że jego 
obszar oddziaływania (do 2 godzin jazdy 
transportem drogowym) obejmuje 
na dzień dzisiejszy około  8 mln osób.

W przyszłości, po wybudowaniu docelowej 
sieci drogowej i kolejowej, dostępność 
CPK na pewno ulegnie poprawie. Pod 
względem odległości od głównych ciągów 
komunikacyjnych lokalizacja w gminie 
Baranów wydaje się prawidłowa. Bliska 
odległość od autostrady A1 oraz linii 
kolejowych Warszawa-Łódź, Trójmiasto-
Wa r sz awa - K ra ków/ Katow i ce  j e s t 
sprzyjająca dla pozyskania pasażerów 
z odleglejszych miejscowości.

Jeśli polskie władze chcą, by CPK pełniło ważną rolę w polskim i europejskim transporcie lotniczym, 
to powinny zrobić wszystko, by był do niego łatwy, szybki i tani dojazd. Szczególnie dotyczy 
to Warszawy, która po likwidacji lotniska Chopina, będzie miała dalej na główne lotnisko. Również 
w przypadku istnienia lotniska Chopina równolegle z CPK, to drugie lotnisko będzie miało na pewno 
dużo mniej pasażerów od założonych kilkudziesięciu milionów.

Analiza konkurencji za pomocą modelu Huffa doskonale to pokazuje.

Pierwsza mapa pokazuje stan z funkcjonującym lotniskiem Chopina, druga po jego likwidacji. Obszar 
oddziaływania CPK znacząco się zwiększa, w momencie, gdy główny konkurent zostanie zlikwidowany.

Wojciech Brol, właściciel WBdata.pl
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Obszar największego prawdopodobieństwa dla CPK osób zamieszkujących obejmuje około 2 mln 
te tereny (liczba odnosi się do obecnego zaludnienia, nie zaprognozowano zmian 
demograficznych dla 2030 roku). Prawdopodobna liczba pasażerów z badanego obszaru 
oddziaływania wyniosłaby przy współczynniku mobilności Polaków wynoszącym 1.  1,27 mln osób 
Zapewne w 2030 roku współczynnik ten będzie wyższy i może wynieść 2, a nawet 3. Trzeba w tym 
miejscu zauważyć, że badana liczba pasażerów nie obejmuje tranzytu i osób przylatujących 
do Polski. Jest to liczba osób zamieszkujących jedynie obszar oddziaływania lotniska.

W przypadku drugiego wariantu obszar najwyższego oddziaływania CPK praktycznie pochłania 
lotniska w Łodzi i Modlinie oraz częściowo w Szymanach. W jego zasięgu są województwa 
mazowieckie, łódzkie i podlaskie oraz duże obszary województw kujawsko-pomorskiego, 
wielkopolskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Liczba ludności obszaru oddziaływania 
zwiększa się czterokrotnie ok. 9 milionóww stosunku do wariantu pierwszego i wynosi . Z tego, 
prawdopodobnych pasażerów przyszłego CPK  (przy założeniu wskaźnika będzie 6,5 mln osób
mobilności wynoszącym 1).

Analizy zostały wykonane na istniejącej sieci drogowej, a oferta została zaprognozowana 
wg wstępnych założeń. Link do założeń analizy:

 Ireneusz Dylczyk, Dyrektor Handlowy Portu Lotniczego Lublin

Koncepcja budowy nowego lotniska obsługującego aglomerację warszawską, czy szerzej aglomeracje 
Łodzi i Warszawy nie jest nowa i sięga lat 70-tych XX wieku. Nowa jest natomiast sytuacja, w której 
powrócono do jej realizacji. Mamy do czynienia z dynamicznie rozwijającym się rynkiem lotnisk, 
połączeń lotniczych i ograniczoną przepustowością Lotniska Chopina, które stanowi główny węzeł 
przesiadkowy dla PLL LOT. Budowa nowego lotniska dla Warszawy, zwłaszcza w kontekście szybko 
rozwijającego się polskiego narodowego przewoźnika wydaje się więc uzasadniona. Otwartą kwestią 
jednak jest rola tej inwestycji w kontekście funkcjonowania pozostałych lotnisk w Polsce oraz jej skali.

Obecnie forsowana jest koncepcja "megalotniska" o przepustowości znacząco przewyższającej 
nie tylko wielkość ruchu w Warszawie, ale też wielkość ruchu w Polsce, także w planowanym roku 
uruchomienia tego lotniska. Prognozy ruchu, na których opiera się projekt i skala nowego 
lotniska, zakładają nie tylko niezakłócony rozwój ruchu i głównego przewoźnika, ale też brak 
jakiegokolwiek wpływu konkurencyjnych projektów na tak dynamiczny rozwój polskiego rynku.

W koncepcji CPK brak jest roli dla istniejących, rozwijających się portów regionalnych, 
a funkcjonowanie niektórych z nich jest wręcz zagrożone. Niejako z definicji Centralny Port 
Komunikacyjny ma pełnić rolę dominującą w komunikacji lotniczej do i z Polski. Tymczasem trendy 
na rynku są odwrotne. Wprowadzanie ultranowoczesnych technologii do przemysłu lotniczego 
powoduje powstawanie maszyn, które z powodzeniem umożliwiają uruchamianie coraz większej 
liczby połączeń pomiędzy małymi i średnimi portami lotniczymi bez konieczności przesiadki czy 
zmiany środka transportu - także w relacjach międzykontynentalnych. Debiut na rynku takich 
konstrukcji jak Airbus A350 czy Airbus A330NEO dla połączeń długodystansowych czy też Boeing 
737-800MAX i Aibus A320NEO czy A220 dla połączeń krótko i średniodystansowych, jest 
potwierdzeniem tej tezy.

Trudno sobie także wyobrazić, że rozwijający się w tempie zakładanym przez ULC do 2027 roku 
rynek z dnia na dzień przestawi się na podróżowanie przez CPK wypełniając jego infrastrukturę 
odpowiednim strumieniem pasażerów. O ile potencjał gospodarczy Warszawy i Łodzi oraz 
transferowy lotniska Chopina i LOTu uzasadniają projekt budowy nowego lotniska przesiadkowego, 
to już potencjał ludnościowy tej części Polski w porównaniu do południa i południowego wschodu 
kraju jest bezlitosny dla planowanej skali przedsięwzięcia. 

https://wbdata.pl/centralny-port-komunikacyjny-a-istnienie-portu-lotniczego-chopina-w-warszawie/
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Niezrozumiałe także jest forsowanie rozwiązań tymczasowych, takich jak lotnisko w Radomiu, 
mających na celu odciążenie warszawskiego lotniska do czasu pełnego uruchomienia CPK. 
Jeżeli rząd zakłada skorzystanie z narzędzia, jakim jest podział ruchu na podstawie decyzji 
administracyjnej, to wydaje się, że rozwiązania do przeprowadzenia takiej operacji dostępne 
są już teraz, bez konieczności inwestowania ogromnych środków w budowę nowego - 
tymczasowego lotniska na 4-5 lat. Znane są bowiem strumienie pasażerów, jakie generowane 
są przez regiony ościenne do Mazowsza i korzystające ze zlokalizowanych tam lotnisk. Zakładam, 
że jest to nawet 30 proc. obecnego ruchu na lotnisku Chopina. Infrastruktura transportowa 
pomiędzy Łodzią i Warszawą ulega cały czas znaczącej poprawie, również w roku 2019 lub 2020 
będzie możliwy dojazd środkami komunikacji zbiorowej ze stacji portu lotniczego Lublin 
do jednego z dworców na terenie Warszawy w czasie poniżej 90 minut. Także połączenia drogowe 
z Szyman do Warszawy są systematycznie usprawniane. Istnieje także możliwość zwiększenia 
przepustowości lotniska w Modlinie. Wykorzystanie wymienionych lotnisk powinno umożliwić 
udrożnienie lotniska Chopina tworząc miejsce do obsługi dodatkowych 2,5 - 4 mln pasażerów 
ponad istniejącą rezerwę operacyjną lotniska, którego maksymalną przepustowość określa się 
na 22 mln pasażerów. W moim przekonaniu nie jest do tego konieczna budowa lotnisk 
tymczasowych.

Frank Wagner, Country Manager Lufthansa Group w Polsce

Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla przewoźników Lufthansa Group, dlatego z uwagą 
obserwujemy aktualną debatę dotyczącą przyszłości infrastruktury lotniczej w kraju, w tym budowy 
Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgadzamy się, że w oparciu o bieżące prognozy, obecne warunki na Lotnisku Chopina sprawią, że 
coraz trudniej będzie dostosować się do obsługi przewidywanego ruchu ze stolicy. Jednak 
dostrzegamy możliwości i pilną potrzebę optymalizacji infrastruktury na co najmniej 10 
przyszłych lat. W kontekście dyskusji, które lotnisko powinno być portem komplementarnym dla 
CPK, nie jestem przekonany, dlaczego to lotnisko w Radomiu, a nie w Warszawie czy Modlinie, 
miałoby być faworyzowane. Nasi klienci doceniają bliskość Lotniska Chopina od centrum miasta, 
więc prawdopodobnie woleliby latać stamtąd, tak długo jak pozwolą na to ograniczenia 
środowiskowe i nie pogorszą się obecne warunki. Większość naszych klientów, z których 60% 
stanowią podróżujący w celach biznesowych, nie chce dojeżdżać na lotnisko więcej niż godzinę.

Prognozy wzrostu ruchu lotniczego, które są także wykorzystywane do przewidywania ruchu 
z i do CPK, są oparte głównie na trendach makroekonomicznych, zamówieniach samolotów 
i rozwoju gospodarczym krajów i regionów, a także liczby podróży populacji. Nie 
uwzględniają jednak rosnących ograniczeń środowiskowych oraz spodziewanej dalszej konsolidacji 
lotnictwa, szczególnie w Europie. To właśnie na naszym kontynencie występuje zaburzona 
równowaga pomiędzy lotniskami będącymi u granic przepustowości, a niewykorzystywanymi 
portami zbudowanymi w oparciu o optymistyczne prognozy i w niektórych przypadkach, na 
potrzeby chwili. W Polsce ta równowaga jest stosunkowo dobrze zachowana, ale wciąż istnieje pole 
do jeszcze lepszego rozłożenia ruchu, co potwierdzają opinie pasażerów. Większość polskich 
lotnisk, z których latamy, cieszy się bardzo dobrą reputacją, m. in. ze względu na łatwy dojazd, krótki 
czas oczekiwania i liczne udogodnienia. Jesteśmy pewni, że wciąż mają pole do zwiększania liczby 
operacji, zanim osiągną maksymalną przepustowość.

CPK, a lotniska regionalne

CPK z pewnością będzie miał wpływ na lotniska w swoim najbliższym sąsiedztwie (Lublin, Łódź, 
Modlin, Okęcie). To jaki dokładnie, zależy od infrastruktury transportowej wokół CPK, a także od 
sieci połączeń różnych przewoźników. Dla większości naszych klientów zazwyczaj bardziej 
atrakcyjne są lotniska przyjazne biznesowi, czyli takie, które znajdują się w niedalekiej odległości 
od centrum miast, mają łatwy dojazd, sprawną odprawę i dobrze działającą infrastrukturę. 
Patrząc z tej perspektywy pasażerowie często wybierają mniejsze lotniska, jak np. w przypadku 
portu London City i London Heathrow. Oczywiście, nie oznacza to, że duże lotniska 
nie są postrzegane jako przyjazne dla klientów.
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Uważam, że z uwagi na położenie geograficzne i względy społeczno-ekonomiczne, dla Polski 
najlepsze będzie znalezienie odpowiedniej równowagi między co najmniej jednym dobrze 
funkcjonującym portem lotniczym w Warszawie, a lepszym wykorzystaniem infrastruktury 
lotniskowej w regionach. Trzeba podkreślić, że bliskość lotnisk i mobilność w regionach to jedne 
z kluczowych czynników sukcesu i rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce. Co więcej, to 
ułatwienie dla rozwijania polskiego handlu za granicą i czynniki wpływające bezpośrednio na 
zwiększenie zaangażowania przewoźników, którzy inwestują w nowe połączenia, zarówno jeśli 
chodzi o linie sieciowe, niskokosztowe czy czartery. Jednocześnie, bardziej zrównoważone 
wykorzystanie infrastruktury wpłynęłoby na rozwiązanie części palących kwestii 
środowiskowych takich jak np. emisja dwutlenku węgla. Zrównoważony, ekologiczny rozwój 
zakłada zmniejszenie liczby lotów na krótkich dystansach na rzecz transportu kolejowego. Takie 
rozwiązanie mogłoby także zwiększyć przepustowość portów lotniczych, zwłaszcza tych, które 
borykają się z ograniczeniami.  

Dobry przykład w tym zakresie stanowi współpraca intermodalna w Szwajcarii i, do pewnego 
stopnia, w Niemczech, gdzie linie lotnicze i kolejowe wspólnie transportują pasażerów do celu. 
Dlatego też, wszystkie plany i założenia dotyczące infrastruktury muszą łączyć w sobie różne 
środki transportu, aspekty środowiskowe oraz wzrastającą rolę ekonomii współdzielenia 
(np. carsharing).

Sądzę, że kluczowym czynnikiem dla rozwoju transportu lotniczego w Polsce jest współpraca 
wszystkich interesariuszy z branży transportowej i przedstawicieli władz, którzy powinni dążyć 
do intensywnego dialogu i wziąć odpowiedzialność za wypracowanie realnych rozwiązań. 
Problemem branży lotniczej, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie jest brak rąk do pracy. 
Niedobór siły roboczej we wszystkich sektorach, w tym braki kadrowe wśród kontrolerów 
ruchu lotniczego, nawigatorów, pilotów, członków załóg pokładowych, ale także pracowników 
budujących i pracujących na lotniskach, będą, i już są, wąskim gardłem rozwoju tej gałęzi 
gospodarki dla Polski w nadchodzących latach.

Patrick Zeuner, Head of Airport Partnerships Kiwi.com 

Polski rynek lotniczy jest coraz silniejszy i w ciągu najbliższych dziesięciu lat nie spodziewamy 
się dużych zmian w kierunkach jego rozwoju. Obecna infrastruktura lotnicza, szczególnie 
w stolicy regionu - Warszawie, wymaga dalszych inwestycji ze względu na prognozowane na 
lata 2024-30 ograniczenia przepustowości, 

Obecne ograniczenia lotniska w Modlinie i lotniska im. F. Chopina (przy uwzględnieniu 
niekorzystnego zakazu operacji lotniczych w godzinach nocnych), wymagają dokładnego 
i precyzyjnego zaplanowania rozwoju infrastruktury w nadchodzących latach. Istnieją dwa 
możliwe scenariusze, których realizacja pozwoli na zwiększenie przepustowości w stołecznym 
obszarze oddziaływania: 

1)  rozwój dotychczasowego, niecentralnego podziału portów lotniczych

2)  budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

Realizacja scenariusza drugiego, to przede wszystkim szansa rozwoju dla PLL LOT, uzależniona 
w dużej mierze od strategii biznesowej tego lotniska. Jednak przyjmując za oczywiste, 
że dominujący, centralny port lotniczy, będzie koncentrować się na obsłudze ruchu transferowego 
(HUB), to PLL LOT tylko na tym skorzystają. Zwiększą rentowność połączeń transferowych 
i zapewnią swobodny przepływ pasażerów. Z drugiej strony pozostali przewoźnicy, jak choćby 
Ryanair i Wizz Air, obsługujący połączenia na zasadzie point-to-point service polegającej 
na pominięciu pośrednich portów przesiadkowych, będą szukali możliwości rozwoju 
w pozostałych polskich (regionalnych) portach lotniczych. Ich model biznesowy nie przewiduje 
bowiem płacenia wysokich opłat lotniskowych, pobieranych za nowo wybudowaną, komfortową 
infrastrukturę.
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Wpływ CPK na lotniska regionalne

Wpływ CPK na regionalne porty lotnicze jest silnie uzależniony od pozostałych inwestycji 
w infrastrukturę. Utworzenie szybkich połączeń kolejowych dla łączności krajowej, 
skoncentrowanych w CPK, zwiększy ryzyko likwidacji połączeń lotniczych z portów regionalnych 
do Warszawy. Z drugiej jednak strony, notowany jest wzrost podaży połączeń międzynarodowych 
oferowanych przez tanie linie lotnicze, które szukają możliwości rozwijania działalności w różnej 
wielkości miastach. Tym bardziej, że przedsiębiorcy, planując rozwój biznesu, biorą pod uwagę 
bezpośrednie połączenia lotnicze do regionu, w którym prowadzą działalność gospodarczą, tak 
aby czas podróży był jak najkrótszy. Dlatego też porty lotnicze w takich miastach  jak Gdańsk, 
Wrocław, Kraków czy Katowice będą się rozwijać, zapewniając połączenia do europejskich 
HUBów. Dodatkowo na wzmocnienie pozycji mniejszych portów lotniczych wpłyną nowe trendy 
w cyfryzacji. Internetowe platformy rezerwacyjne, takie jak kiwi.com, są w stanie stymulować 
transport lotniczy z mniejszych portów oferując klientom optymalne, a więc krótsze i tańsze 
połączenie lotnicze. Takie rozwiązania, w perspektywie średnioterminowej, zdecydowanie wpłyną 
na wzrost liczby pasażerów na lotniskach regionalnych.
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Raport „Centralny Port Komunikacyjny – analiza 
koncepcji”  został  przygotowany przez Port 
Lotniczy Lublin na podstawie danych publikowanych 
przez organizacje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa 
związane z cywilnym rynkiem lotniczym, a także na 
podstawie założeń „Koncepcji Przygotowania i Realizacji 
Inwestycji  Port Solidarność - Centralny Port 
Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”. 

O Porcie Lotniczym Lublin

Port Lotniczy Lublin rozpoczął działalność w grudniu 
2012 roku. Od tego momentu regularnie wzrasta liczba 
pasażerów obsługiwanych przez lotnisko, która w 2018 
roku przekroczyła 455 tys. osób. Lotnisko, znajdujące się 
w Świdniku, obsługuje aglomerację lubelską, stanowiąc 
katalizator rozwoju gospodarczego regionu (m.in. 
rozwój turystyki przyjazdowej). Obszar oddziaływania 
lotniska obejmuje także Białoruś oraz Ukrainę 
Zachodnią. Port Lotniczy Lublin współpracuje 
z takimi przewoźnikami jak WizzAir, Ryanair, PLL LOT 
czy TUI Fly.
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