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CPK: start konsultacji z partnerami branżowymi
Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozpoczęła proces uzgodnień strategicznych z partnerami
branżowymi. Podczas inauguracyjnego spotkania, w którym wzięło udział ponad 60
przedstawicieli firm i instytucji zainteresowanych projektem, inwestor CPK przedstawił założenia
koncepcji planowanego portu
Wśród uczestników Forum Interesariuszy CPK znalazły się m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, BARIP
(Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce), Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Poczta Polska,
Orlen, LOTOS, PERN, Straż Graniczna, LOT AMS, LS Airport Services, LS Technics, Welcome Airport
Services, Krajowa Administracja Skarbowa, Polski Holding Hotelowy, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, FedEx, DHL, UPS i TNT Express. Wydarzenie rozpoczęło cykl spotkań z
partnerami biznesowymi CPK. To pierwsze w Polsce tak szerokie forum uczestników lotniskowego
procesu inwestycyjnego.
Spółka zaprezentowała wstępną definicję portu lotniczego Programu CPK (tzw. model systemowy
lotniska). W zakresie tzw. infrastruktury airside został w nim uwzględniony m.in. zakładany układ
równoległych dróg startowych (dwóch w ramach etapu pierwszego oraz dodawanych etapowo i w
zależności od zapotrzebowania kolejnych: z czterema w układzie docelowym) oraz dróg kołowania i
płyt postojowych. Wśród elementów infrastruktury landside znalazły się np. terminale: pasażerski,
cargo i general aviation, stacja kolejowa zintegrowana z terminalem pasażerskim oraz parkingi i drogi
wewnętrzne. Definicja portu lotniczego uwzględnia też m.in. infrastrukturę utrzymania technicznego,
paliwową, odladzania samolotów, Lotniskowej Straży Pożarnej, utrzymania pojazdów, a także
przyłącza: energetyczne, gazowe i kanalizacyjne.
W trakcie spotkania przedstawiciele Komponentu Lotniskowego CPK zapoznali partnerów branżowych
z zakładanymi etapami inwestycji, przedstawili roboczy blokowy schemat realizacji projektu i
założenia spółki CPK dotyczące formuły i zakresu współpracy. Do końca kwietnia zaproszone firmy
mają czas na zgłoszenie swoich uwag i oczekiwań.
– Definicja części lotniskowej inwestycji stanowi pierwszy krok w procesie planowania, a później
projektowania CPK. Na wstępnym schemacie lotniska uwzględniliśmy dotychczas ponad 60
elementów infrastruktury, które wejdą w jego skład. Następnie model będzie jeszcze modyfikowany w
zależności od potrzeb interesariuszy, które chcemy określić i doprecyzować – mówi Dariusz Sawicki,
odpowiedzialny w zarządzie CPK za część lotniskową inwestycji.
– Lotniska nie da się wybudować bez wsłuchiwania się w głos tych, którzy będą z niego korzystać i
świadczyć dla niego usługi. Właśnie rozpoczęliśmy konsultacje koncepcyjnych założeń CPK z naszymi
Centralny Port Komunikacyjny
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
KRS 0000759991, NIP 701-08-94-497, REGON 381918620
Solidarity Airport

partnerami branżowymi. Powstanie bezcenna baza wiedzy, która posłuży nam do przygotowania
planu generalnego Portu Lotniczego Solidarność z uwzględnieniem ich potrzeb operacyjnych – mówi
Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.
To pierwsze z serii spotkań z podmiotami, które będą zaangażowane w proces tworzenia Portu
Lotniczego Solidarność, a docelowo będą jego użytkownikami lub dostawcami usług na jego potrzeby.
W ciągu najbliższych tygodni spółka planuje kolejne spotkania tego typu. Każdy z podmiotów
uczestniczących w Forum Interesariuszy będzie mógł zadeklarować swoje wymagania i potrzeby
dotyczące infrastruktury planowanego lotniska.
– Za budową tego lotniska przemawiają liczby i potrzeby rynkowe, dlatego cieszy mnie rozpoczęcie
kolejnego etapu przygotowań do jego zaprojektowania i realizacji – mówi Rafał Milczarski, prezes LOTu. – Zakładam, że CPK może stać się dla pasażerów najwygodniejszym lotniskiem w Europie.
Przepustowość na poziomie 45 mln pasażerów rocznie z możliwością dalszej modułowej rozbudowy
da LOT-owi możliwość stworzenia dla pasażerów optymalnej oferty przesiadkowej, co na dochodzącym
do granic przepustowości Lotnisku Chopina staje się dziś coraz trudniejsze. CPK ma realne szanse zostać
głównym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej, obszaru z ogromnym potencjałem pasażerskim.
Pod względem lotniczym geograficzne położenie Polski jest po prostu idealne, dlatego już najwyższy
czas, żeby z tego w pełni skorzystać – podkreśla.
Prezes LS Airport Services Marcin Opaliński twierdzi: – Ten wyjątkowy projekt to nie tylko szansa na
powstanie nowoczesnego lotniska z perspektywy pasażerów, ale również możliwość stworzenia nowej
jakości środowiska pracy dla pracowników obsługi naziemnej, bez których trudno wyobrazić sobie
funkcjonowanie jakiegokolwiek portu czy linii lotniczej. Dlatego tak bardzo cenne z naszej perspektywy
największego pracodawcy w branży lotniczej w Polsce jest to, że możemy uczestniczyć w konsultacjach
i pracach nad koncepcją powstania Portu Lotniczego Solidarność – dodaje.
Jak podkreśla Paweł Przychodzeń, członek zarządu Poczty Polskiej ds. logistyki, rozwój infrastruktury
jest niezbędny po to, by Polska zaczęła lepiej zarabiać na swoim położeniu, korzystając z rozwoju
handlu transgranicznego. Do tego potrzebne są huby logistyczne, takie jak CPK: dobrze
skomunikowane z infrastrukturą transportową: lotniczą, kolejową i drogową.
– Poczta Polska obecnie przebudowuje swoją sieć logistyczną w związku z intensywnym rozwojem ecommerce krajowego i międzynarodowego. Chcemy dalej rozwijać się m.in. poprzez zwiększenie
potencjału infrastrukturalnego, jaki da nam powstanie CPK. Nie ulega wątpliwości, że centralne
lotnisko udrożni kanał dystrybucyjny. Inwestycja ta pozwoli na zwiększenie przepustowości obecnej
infrastruktury, poprzez obsługę większej liczby połączeń lotniczych, w tym cargo, co w przypadku
Poczty Polskiej wpłynie pozytywnie na rozwój obecnych, jak i nowych usług – mówi Paweł Przychodzeń
z Poczty Polskiej.
Prezes DHL Express Poland Tomasz Buraś deklaruje: - DHL Express z chęcią podzieli się wiedzą i
doświadczeniem z ekspertami Centralnego Portu Komunikacyjnego. Celem jest stworzenie bardzo
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istotnej dla polskiej logistyki strategii obsługi transportu ekspresowych przesyłek międzynarodowych
typu cargo w planowanym porcie.
– CPK to jeden z ważniejszych infrastrukturalnych projektów w Polsce w perspektywie najbliższych lat.
Inwestycja przyczyni się do rozwoju gospodarczego nie tylko z punktu widzenia transportu
pasażerskiego, ale również jako hub importowo-eksportowy towarów – mówi Michał Róg, członek
zarządu PKN ORLEN ds. handlu hurtowego i międzynarodowego. – Jesteśmy zainteresowani udziałem
w tym przedsięwzięciu. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu strategiczną infrastrukturą
paliwowo-naftową, wytwarzaniu paliwa lotniczego JET-A1 oraz świadczeniu paliwowych usług
logistycznych i handlingowych w portach lotniczych. Ponadto w obrębie nowego portu możemy
zagwarantować dostęp do nowoczesnych stacji paliw, punktów obsługi podróżnych czy stacji
ładowania pojazdów elektrycznych – podkreśla.
Zebrane w ramach spotkań z partnerami branżowymi informacje posłużą do kolejnych etapów
inwestycji, np. planowanej w tym roku weryfikacji założeń projektu CPK przez niezależnych
specjalistów z obszarów projektowego i inżynieryjnego (tzw. Quick & Dirty Test). Efekty rozmów będą
punktem wyjścia do zaplanowanego na ten rok zlecenia opracowania planu generalnego
(masterplanu), który jest najważniejszym dokumentem z punktu widzenia przygotowania koncepcji i
projektu portu lotniczego.
- Masterplan to jeden z najważniejszych dokumentów przy planowaniu portów lotniczych, jeszcze
bardziej rozbudowany i istotny przy planowaniu inwestycji typu „greenfield”. Przedstawia on
prognozowany rozwój portu lotniczego, zwykle na przestrzeni ponad 20 lat. Zawiera szereg studiów
wykonalności i strategii, m.in.: prognozy ruchu lotniczego, zwymiarowanie planowanej infrastruktury
i wstępny plan jej ulokowania, etapowanie budowy, plan organizacji przestrzeni powietrznej, strategię
dojazdu do lotniska, strategię zrównoważonego rozwoju i wpływu na społeczności lokalne oraz
szczegółowy model biznesowy planowanego lotniska – wylicza Dariusz Sawicki z zarządu CPK.
W tym roku powinien zostać wskazany doradca strategiczno–techniczny, czyli międzynarodowy
podmiot z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania, budowy i zarządzania portami
przesiadkowymi. Zadaniem doradcy będzie współpraca ze spółką CPK i jej bieżące wsparcie
merytoryczne. Tzw. Test Prywatnego Inwestora wykonany w tym roku przez jedną z wiodących firm
konsultingowych wykazał, że stopa zwrotu z lotniskowej części tej inwestycji wynosi prawie 10 proc.
TPI określa m.in. podstawowe parametry inwestycji i weryfikuje argumenty ekonomiczne
przemawiające za jej budową. Wyniki wskazują na opłacalność budowy CPK z perspektywy
potencjalnego inwestora prywatnego.
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Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy,
kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów
zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać
45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego
i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie
dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie
Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc.
własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.
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