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I.

ROLA 

LOKALNYCH 

LOTNISK



Sieć portów lotniczych oraz lotnisk  lokalnych w 

Polsce

Porty lotnicze, wykorzystywane 

do transportu 

pasażerskiego, wchodzi 15 

portów w tym14 portów 

regionalnych.

Lotniska lokalne,

należące do aeroklubów lub 

podmiotów prywatnych 

(na 62 lotniska 

zarejestrowane 25 ma pod 
swoim zarządem Aeroklub 

Polski) i innych podmiotów.





Lotniska lokalne przystosowywane  są do obsługi 

nieregularnego,  ruchu lotniczego, w tym Air Taxi, 

cargo,  lotnictwa  GA,  lotów szkoleniowych i 

aeroklubowych, w tym lotnictwa państwowego 

oraz medycznego.



Szkolenia lotnicze

Przewoźnicy lotniczy

Przewóz Cargo

Loty sportowe

Prywatne samoloty

Lotnictwo sanitarne



Cechy, które wpływają na korzystne 

funkcjonowanie lotnisk lokalnych:

 Możliwość wykonywania zróżnicowanych operacji                 

lotniczych,

 Niskie koszty utrzymania w  stosunku do lotnisk                         

regionalnych wpływają na rentowność  i wymierne                

korzyści ekonomiczne,

 Trendy w branży przewozów lotniczych – przenoszenie           

usług do mniejszych lotnisk,

 Wzrost  rozwoju gospodarczego Polski   jako członka Unii       

Europejskiej,

 Wzrost zapotrzebowania zamożnego społeczeństwa na        

transport  lotniczy i usługi szkoleniowe.



 Utwardzona droga startowa (betonowa),

 Oświetlenie pasu startowego,

 Bezpośredni dostęp do drogi kołowania,

 Stacja paliw,

 Pomoc radionawigacyjna,

 Powierzchnie hangarowe,

 Usługi odśnieżania, holowania,

 Ochrona,

 Brak ograniczeń czasowych na wykonywanie operacji startu i                                                                   

lądowania,

Cechy, które wpływają na korzystną infrastrukturę 

lotnisk lokalnych:



Lotniska lokalne jako baza sieci usług 

gastronomiczno-rozrywkowych:

 Usługi gastronomiczne - restauracje nawiązujące do klimatu lotniczego.

 Usługi rozrywkowe typu symulatory lotu, loty widokowe.

 Organizacja eventów w klimacie lotniczym,

 Sklep z pamiątkami i gadżetami lotniczymi,

 Usługi skierowane do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, rodzin z dziećmi,

grup zorganizowanych, grup pracowniczych o charakterze edukacyjnym.  



II.

Lotniska lokalne

jako baza dla

firm serwisowych



Firmy serwisowe

 Zapewniają   bieżącą obsługę 

techniczną statków powietrznych 

w ramach posiadanych 

zatwierdzeń (PART-145, PART-M, 

pozostałe),

 Wykonują usługi remontów,    

napraw i przeglądów statków 

powietrznych, silników, śmigieł i 

innych komponentów wg. 

zatwierdzeń,

 Działają w oparciu o umowy 

zawarte z operatorami samolotów i 

zarządami lotnisk, na których mają 

swoją bazę



 Wyposażenie lotnisk dla samolotów skomplikowanych                                     

typu: private jet, turboprop.

 Budowa  hangarów z zapleczem obsługowym.

 Współpraca z uczelniami i szkołami lotniczymi w celu                     

doskonalenia kadr.

Zapotrzebowanie w infrastrukturze lotnisk 

lokalnych w kontekście firm serwisowych:



Wydane licencje mechanika lotniczego przez 

ULC na przestrzeni lat 2014 – 2017r.

MML – Licencja mechanika lotniczego obsługi technicznej i Licencja mechanika Obsługi Part-66



III.

Lotniska lokalne

jako baza dla 

przewoźników

lotniczych



Koncesjonowani Przewoźnicy Lotniczy

Zapotrzebowanie na personel lotniczy:

 Przewóz liniowy (duży, pasażerski) – potrzeby związane z 

kształceniem kadr personelu lotniczego. Tj. piloci, 

mechanicy, personel administracyjny.

 Mały przewóz (Air-Taxi, loty biznesowe) – trendy 

rynkowe pokazują rozwój sektora GA poprzez wzrost 

sprzedaży samolotów do 19 miejsc, co przedkłada się na 

wzrost zapotrzebowania w kształceniu personelu 

lotniczego.



 Certyfikowane lotnisko z co najmniej służbą AFIS,

 Utwardzona (betonowa, asfaltowa) droga startowa,

 Oświetlona, odśnieżana droga startowa,

 Zatwierdzone podejścia do lądowania

wg wskazań przyrządów GNSS LPV

lub VOR lub ILS z minimami co

najmniej 250 ft,

 Stacja paliw JET oraz Avgas 100LL,

 Zabezpieczenie przeciwpożarowe

lotniska.

Cechy, które wpływają na korzystanie z lotnisk 

lokalnych przez przewoźnika lotniczego



Na co zwracają uwagę przewoźnicy lotniczy 

przy wyborze lotniska:

 Wysokość opłat lotniskowych,

 Możliwość uzyskania upustów w opłatach,

 Minimalny gwarantowany czas obsługi,

 Zakres i rodzaj dostępnych usług i infrastruktury            

lotniczej oraz  pozalotniczej,

 Restrykcje środowiskowe np. limity hałasu, zakaz          

operowania w  nocy,

 Godziny otwarcia  lotniska,

Jakość dostępnej infrastruktury,



 Odpowiednia struktura planowania operacyjnego             

lotami  wykonywanymi przez przewoźników lotniczych,

 Dostosowane systemy informatyczne  do zarządzania         

operacjami lotniczymi.

 Odpowiednia baza usługowa (terminal GA, parking) 

dla klientów biznesowych i pasażerów na trasach 

wewnętrznych.

 Powierzchnie hangarowe z odpowiednim zapleczem         

serwisowym.

Zapotrzebowanie w infrastrukturze lotnisk 

lokalnych w kontekście firm przewozowych do 

do 19 miejsc (AOC):



IV.

Lotniska

lokalne jako

baza dla

szkół lotniczych



Przeznaczenie lotnisk lokalnych:

Loty szkoleniowe

Loty sportowe,

Loty widokowe

Do licencji samolotowych PPL(A), CPL(A), ATPL(A)

oraz do uprawnień lotniczych:

VFR-NOC, MEPL, IR/ME, FI, IRI, CRI,



 Możliwość wykonywania zróżnicowanych operacji              

lotniczych,

 Utwardzona droga startowa (betonowa),

 Oświetlenie pasu startowego,

 Bezpośredni dostęp do drogi kołowania,

 Stacja paliw,

 Pomoc radionawigacyjna,

 Powierzchnie hangarowe,

 Usługi odśnieżania, holowania.

Zapotrzebowanie w infrastrukturze lotnisk lokalnych

w kontekście  szkół lotniczych:



Przykładowe lotniska EPML MIELEC

Potencjał lotniska w Mielcu sprzyja
szerokiemu gronu użytkowników: Szkoły
lotnicze, bazy serwisowe, lotnictwo
rekreacyjne, Koncesjonowani przewoźnicy
lotniczy (Air Taxi, loty biznesowe), Cargo.

 2 pasy startowe asfaltobeton

 Służba AFIS,

 Lotnisko posiada własną stację METEO.

 Lotnisko czynne cały rok - cały tydzień.

 Oświetlenie do lotów nocnych - Lotnisko posiada oświetlenie do

lotów nocnych. Wyposażone jest w system PAPI.

 Hangarowanie - Lotnisko oraz partnerzy oferują miejsca do hangarowania

samolotów i śmigłowców.



 Oświetlona droga startowa, światła podejścia, światła PAPI oraz drogi                                       

kołowania i płyty postojowe

 Utwardzony pas startowy,

 Dwa pasy trawiaste,

 Radiokomunikacja

 Dostępność paliwa: AVGAS 100 LL  i UL 91

Przykładowe lotniska: EPKR KROSNO

Potencjał lotniska w Krośnie po
rozbudowie sprzyja szerokiemu gronu
użytkowników: Szkoły lotnicze, bazy
serwisowe, lotnictwo rekreacyjne,
Koncesjonowani przewoźnicy lotniczy (Air
Taxi, loty biznesowe), Cargo.


