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Podej ście przyj ęte do opracowania Programu

22

• Podejście kompleksowe uwzględniające popyt, podaż, decyzje inwestycyjne oraz 

uwarunkowania regulacyjne (w tym hałasowe)



Sieć lotnisk

33



Rozwój transportu lotniczego – ruch pasa żerski

44

• Umiarkowana dynamika wzrostu, duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi lotniskami

• Ruch na danym lotnisku wynika zarówno z kwestii popytowych (np. zamożność 

mieszkańców) ale również decyzji przewoźników, którzy optymalizują siatkę połączeń (np. 

Ryanair szeroko rozumianą aglomerację mazowiecko-łódzką obsługuje głównie z Modlina)



Rozwój transportu lotniczego – ruch cargo

55

• Niewielki wolumen, głównie Warszawa (33 miejsce w Europie)

• Transport głównie w lukach bagażowych (linie niskokosztowe nie są zainteresowane cargo)

• Dynamika wysoce uzależniona od handlu międzynarodowego i miejsca firm w danym 

regionie w tych powiązaniach 



Prognoza popytu dla Polski – ruch pasa żerski 

66

• Dynamika ruchu jest ściśle uzależniona od PKB

• Ceny biletów są istotnym czynnikiem, ale nie decydującym



Zapotrzebowanie na infrastruktur ę lotniskow ą - podej ście

77

• O potrzebie przepustowości musi decydować realny popyt

• Kluczowy element – maksymalna przepustowość (idealnie określona w odniesieniu do 

szczytowego zapotrzebowania np. maksymalna ilość pasażerów jaka może być przyjęta w danej 

godzinie)

• Lotnisko może przekraczać nominalną przepustowość w sezonie letnim, jednocześnie być 

bardzo słabo dociążone w sezonie zimowym

• Przepustowość może być odgórnie ograniczona decyzjami środowiskowymi odnośnie hałasu 

(np. PL Warszaw, PL Modlin)



Zapotrzebowanie na infrastruktur ę lotniskow ą – przepustowo ść 
godzinowa

• Maksymalna przepustowość Lotniska 

Chopina (EPWA) zostanie osiągnięta 

począwszy od 2015 roku i wyniesie 

48 operacji lotniczych na godzinę. 

• Uproszczona analiza porównawcza 

pokazuje, iż przy tym poziomie 

przepustowości w ujęciu 

godzinowym lotniska potrafią 

obsłużyć około 20 mln PAX/rok (np. 

lotniska w Düsseldorfie DUS, 

Dublinie DUB, Tegel TXL) i więcej 

(Istambuł IST, 45 mln PAX/rok); 

• Przytoczone lotniska charakteryzują 

się znacznie wyższym wskaźnikiem 

88

się znacznie wyższym wskaźnikiem 

liczby PAX na operacją lotniczą w 

porównaniu do Lotniska Chopina. 

• Realne możliwości lotniska obsługi 

ruchu w godzinie szczytowej zależą w 

praktyce od wielu czynników m.in. od 

specyfiki ruchu obsługiwanego przez 

dane lotnisko (w tym wielkości 

obsługiwanych samolotów – o tym w 

przypadku EPWA głównie decyduje 

polityka PLL LOT jako największego 

przewoźnika na EPWA), układu pola 

wzlotów oraz procedur i 

efektywności zarządzania 

przestrzenią powietrzną



Zapotrzebowanie na infrastruktur ę lotniskow ą

• Deficyt przepustowości głównie w przypadku scenariusza optymistycznego prognozy – dopiero po 

2025. Jest miejsce dla mniejszych lotnisk (np. PL Radom)

• Kluczowe kwestie – czy jest realna możliwość złagodzenia ograniczeń maks. ilości operacji 

lotniczych na dobę nałożonych przez decyzje środowiskowe odnośnie PL Warszawa, PL Modlin

• Kluczowa rola decyzji przewoźników, na które nie mają wpływu władze regionalne – tj. przewoźnik 

może konsolidować siatkę połączeń wokół 1 lotniska lub rozproszyć siatkę na kilka lotnisk



Możliwe kierunki rozwoju lotnisk



Rekomendowany kierunek rozwoju lotnisk

• Podstawowo zakłada się rozwój lotnisk w Wariancie 1 i przejście na Wariant 3 w sytuacji:

– pojawienia się bardzo dynamicznego przyrostu popytu;

– braku możliwości rozwoju PL Warszawa i PL Modlin powyżej limitu ustanowionego przez 

ograniczenia środowiskowe;

– utrzymywania się tendencji konsolidowania ruchu wokół Warszawy (alternatywnie wraz 

ze wzrostem popytu przewoźnicy mogą uruchamiać siatkę w Łodzi co może odciążyć 

lotniska w Modlinie i Warszawie; jednocześnie część ruchu może się przenieść do PL 

Radom i PL Lublin).

Wariant 1. Rozproszona sieć lotnisk N=2+1

• tj. sieć lotnisk składająca się podstawowo z Lotniska Chopina i Portu Lotniczego Warszawa-Modlin 

oraz lotniska uzupełniającego Portu Lotniczego Radom – w przypadku rozwoju popytu na 

pasażerski transport lotniczy zgodnie z prognozą ruchu wyznaczoną w Scenariuszu 

Pesymistycznym oraz Scenariuszu Realistycznym. Za realizacją tego wariantu przemawia Pesymistycznym oraz Scenariuszu Realistycznym. Za realizacją tego wariantu przemawia 

wystarczająca przepustowość sieci lotnisk w relacji do zapotrzebowania.

Wariant 3. Ponadregionalny port węzłowy (Centralny Port Lotniczy), 

• tj. sieć lotnisk składająca się podstawowo z Centralnego Portu Lotniczego i Portu Lotniczego 

Warszawa-Modlin oraz lotniska uzupełniającego Portu Lotniczego Radom, w przypadku rozwoju 

popytu na pasażerski transport lotniczy według Scenariusza Optymistycznego prognozy ruchu 

lotniczego. Za realizacją tego wariantu przemawia pojawienie się znaczącego deficytu 

przepustowości pod koniec 2025 roku. Ze względu na obecne ograniczenia środowiskowe, Port 

Lotniczy Warszawa-Modlin nie ma możliwości bardzo znaczącej rozbudowy pozwalającej na 

zniwelowanie tego deficytu. Realizacja tego wariantu rozwoju oznacza w przypadku Lotniska 

Chopina wstrzymanie inwestycji po 2015 roku oraz jego docelowe zamknięcie; natomiast w 

przypadku Portu Lotniczego Warszawa-Modlin utrzymanie jego wielkości na obecnym poziomie lub 

ograniczenie ilości operacji lotniczych. Podjęcie tych decyzji jest związane z efektywnym 

przeniesieniem operacji lotniczych na nowe lotnisko oraz maksymalnym skoncentrowaniem ruchu 

lotniczego na nowym lotnisku.



Lądowiska przyszpitalne
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