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1  Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 605 ze zm.).

2  Uniwersalny Słownik Języka Polskiego – tom III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

 Wyk az stosowanych sk rótów,  sk rótowców i  pojęć

Grupa Kapitałowa  
PPL/PPL

Zwana także GK PPL. Wg stanu na koniec 2014 r. stanowiły ją: podmiot 
dominujący Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL),  
oraz 11 spółek zależnych i 5 jednostek stowarzyszonych (PPL posiada  
w nich akcje lub udziały mniejszościowe), a także 3 spółki z branży lotniczej, 
w których PPL jest zaangażowane kapitałowo;

Spółka/Port Lotniczy 
Rzeszów/Lotnisko 

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o., jednostka stowarzyszona  
w ramach Grupy Kapitałowej PPL, powołana z dniem 18 grudnia 2007 r.  
w celu zarządzania lotniskiem, której wspólnikami są Województwo 
Podkarpackie (Województwo) oraz PPL;

lotnisko Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze1 jest to wydzielony obszar  
na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub części przeznaczony 
do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu 
statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach 
obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany 
do rejestru lotnisk;

zarządzający  
lotniskiem

Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych 
(art. 2 pkt 7 ustawy Prawo lotnicze);

infrastruktura portu 
lotniczego w strefie 

ogólnodostępnej  
oraz w strefie lotniczej

Infrastruktura taka dzieli się na część (strefę) ogólnodostępną oraz lotniczą 
(techniczną), zwaną airside.
Strefa lotnicza to obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków 
powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych,  
wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp 
jest kontrolowany (art. 2 pkt 6 ustawy Prawo lotnicze).
Infrastruktura w strefie ogólnodostępnej obejmuje budynki terminali  
oraz połączenia z siecią drogową i kolejową. Infrastrukturę w strefie lotniczej 
stanowią drogi startowe, drogi kołowania, drogi zejścia i płyty postojowe, 
urządzenia kontroli ruchu lotniczego oraz wyposażenie bezpieczeństwa;

scentralizowana 
infrastruktura

Elementy infrastruktury w porcie lotniczym, służące do wykonywania usług 
obsługi naziemnej, których złożoność, koszt lub wpływ na środowisko  
nie pozwala na podział lub powielenie;

port lotniczy Lotnisko użytku publicznego, wykorzystywane do lotów handlowych  
(art. 2 pkt 17 ustawy Prawo lotnicze);

lotnisko użytku 
publicznego

Lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach  
i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych 
do publicznej wiadomości (art. 54 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze);

sieć TEN-T Transeuropejska Sieć Transportowa (ang. Trans-European Transport 
Networks) – program Unii Europejskiej, dotyczący sieci drogowych, 
kolejowych, wodnych i powietrznych;

terminal pasażerski Budynek lub zespół budynków, stanowiących wydzieloną część portu 
lotniczego dla obsługi ruchu pasażerskiego, gdzie świadczone są usługi 
na rzecz pasażerów;



terminal cargo Wydzielona część portu lotniczego, w której świadczone są usługi 
załadunku, wyładunku i/lub magazynowania towarów przesyłanych  
drogą lotniczą;

operacja lotnicza Jeden przylot, przelot, odlot lub podejście nie zakończone lądowaniem 
statku powietrznego. Dla potrzeb pomiaru ruchu lotniczego przyjmuje się, 
że przylot i odlot samolotu to jedna kompletna operacja lotnicza;

potencjał2 Zasób możliwości, mocy, zdolności wytwórczej tkwiący w czymś, sprawność, 
wydajność;

Województwo 
Podkarpackie

Jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca osobowość prawną;

Strategia 2020 Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 opracowana 
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2020, 
zaktualizowana w 2013 r.;

Plan Generalny/Plan 
Generalny Portu 

Lotniczego 

Plan Generalny Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” na lata 2012–2033, 
opracowany w sierpniu – wrześniu 2013 r., zatwierdzony przez Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w dniu 10 kwietnia 2015 r.;
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Na koniec 2015 r. w Polsce funkcjonowało 13 portów lotniczych3, z których 10 wpisanych było 
do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)4. W rozbudowę Portu Lotniczego Rzeszów, 
należącego do sieci TEN-T, w ostatnich kilku latach zainwestowano ponad 400 mln zł, w większości 
– środków z programów pomocowych UE. Strategia 2020 zakłada, między innymi, integrację 
tego Portu z głównymi węzłami kolejowymi i drogowymi wskazując, że ma on szansę stać się 
głównym lotniskiem w przewozach towarowych, łączących USA z Europą Środkowo-Wschodnią. 
Jednym z warunków osiągnięcia tych celów jest pełne skomunikowanie lotniska z innymi formami 
transportu, co wzmocni szanse rozwojowe peryferyjnych regionów województwa, na terenie którego 
koncentruje się ok. 90% krajowej produkcji przemysłu lotniczego. 
Istnienie lotniska międzynarodowego było jednym z  argumentów dla powołania klastra 
przemysłowego „Dolina Lotnicza”5. Głównym celem tego Stowarzyszenia – realizowanym poprzez 
m.in.: projektowanie, wytwarzanie i serwis samolotów i części do nich oraz wytwarzanie urządzeń 
wspomagających lotnictwo – jest umocnienie roli południowo-wschodniej Polski jako jednego 
z wiodących w Europie regionów przemysłu lotniczego. 
Znaczna część inwestycji w Porcie Lotniczym Rzeszów współfinansowana była przez Województwo 
Podkarpackie, większościowego udziałowca Spółki6. Drugi wspólnik, PPL, w II połowie 2015 r. 
ogłosił, że zamierza pozbyć się akcji i udziałów w 4 lotniskach (spółkach), w tym także w Rzeszowie7, 
z uwagi na – w opinii PPL – ich niski potencjał rozwojowy. 
Inną ocenę Lotniska wyrazili kontrolerzy ETO8, po kontroli przeprowadzonej w 20 portach lotniczych 
w 5 państwach członkowskich9, w tym – w Porcie Lotniczym Rzeszów. W ramach kontroli Trybunał 
przeprowadził analizę finansowanych ze środków UE inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych 
oraz zbadał, czy istniała rzeczywista potrzeba realizacji tych inwestycji, czy prace budowlane 
ukończono na czas i w ramach budżetu oraz czy nowowybudowana (lub zmodernizowana) 
infrastruktura była w pełni użytkowana. Stwierdzili w nim sytuację zadowalającą w 6 obszarach  
(na 9 badanych), w tym w zakresie pozytywnego oddziaływania Lotniska na gospodarkę regionalną. 
Sytuację pośrednią wykazali w 3 obszarach, w tym w zakresie stabilności finansowej, wskazując, 
że Lotnisko osiągnie próg rentowności w perspektywie średnioterminowej (7 lat). 
W opinii publicznej nie brakowało jednak poglądów, że przy nakładach, poniesionych 
na unowocześnienie infrastruktury lotniska i przebudowę pasa startowego, wykorzystanie Portu 
Lotniczego Rzeszów mogłoby być znacznie większe. Wskazywano na brak inicjatywy zarządzających 
lotniskiem, przez co nie zapewniono takiej liczby połączeń, jaka jest możliwa przy obecnym stanie 
technicznym płyty lotniska i jego wyposażeniu. 

3  http://mib.gov.pl/2-Lotniska.htm

4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U.UE.L.2013.348.1).

5  Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. W  jego skład wchodzi ponad  
90 podmiotów: firmy przemysłu lotniczego, ośrodki naukowo-badawcze oraz zaplecze edukacyjne i szkoleniowe.

6  Na dzień 18.11.2015  r. Województwo Podkarpackie posiadało 54,35% udziałów Spółki o  wartości 263.422,6  tys.  zł,  
a PPL posiadało 45,65% udziałów o wartości 221.220 tys. zł.

7  Zamiar zbycia przez PPL udziałów Spółki potwierdził Dyrektor Naczelny PPL w piśmie PPL/N/NS/NSN/450/129 z 28.04.2016 r., 
skierowanym do Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

8  Europejski Trybunał Obrachunkowy.

9  Trybunał przeprowadził analizę inwestycji, w infrastrukturę 20 portów, finansowanych ze środków EFRR i FS w latach 2000–2013, 
w Estonii, Grecji, Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce (w Gdańsku i w Rzeszowie-Jasionce) – wyniki: „Sprawozdanie specjalne 
nr 21/2014”.

6
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W związku z  powyższym, zasadnym stało się podjęcie próby zbadania, czy potencjał  
Portu Lotniczego Rzeszów, zwiększony w wyniku zrealizowanych inwestycji, był w pełni 
wykorzystywany. 
Kontrola „Wykorzystanie potencjału Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”, ujęta w planie pracy NIK 
na 2015 r., została podjęta z inicjatywy NIK.
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        Temat i numer kontroli

Wykorzystanie potencjału Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka (P/15/098).

       Cel główny kontroli

Celem głównym była ocena, czy nakłady poniesione na  infrastrukturę Portu Lotniczego  
„Rzeszów-Jasionka” Spółka z o.o. przyczyniają się do pełnego wykorzystania jego potencjału  
oraz realizacji celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020.

       Cele cząstkowe

1.  Ocena zgodności działań Samorządu Województwa Podkarpackiego– w zakresie rozwoju 
infrastruktury lotniczej oraz poprawy systemu komunikacji, łączącej lotnisko z centrum Rzeszowa 
– z działaniami, określonymi w Strategii 2020 oraz ocena efektywności tych działań.

2.  Ocena zakresu zaangażowania finansowego i organizacyjnego Samorządu Województwa 
Podkarpackiego oraz PPL w przedsięwzięciach inwestycyjnych na Lotnisku.

3.  Ocena skuteczności działań Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz PPL, podejmowanych 
w celu maksymalnego wykorzystania potencjału lotniska, zwiększonego wskutek realizacji  
zadań inwestycyjnych.

4.  Ocena zgodności zrealizowanych na lotnisku inwestycji z planami inwestycyjnymi, zawartymi 
w Biznes Planie Spółki i Planie Generalnym Portu Lotniczego.

5.  Ocena efektywności działań Zarządu Portu Lotniczego Rzeszów w zakresie wykorzystania 
możliwości lotniska w przewozach krajowych i międzynarodowych.

       Zakres kontroli

Kontrolą objęto: 

1.  PPL – na podst. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10, 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności.

2.  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – na podst. art. 2 ust. 2 ustawy o NIK, 
z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. legalności, gospodarności 
i rzetelności.

3.  Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z. o.o. – na podst. art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o NIK, z uwzględnieniem 
kryteriów określonych w art. 5 ust. 3 tej ustawy, tj. legalności i gospodarności. 

W niniejszej informacji wykorzystano także ustalenia kontroli P/15/020 Działalność Przedsiębiorstwa 
Państwowego „Porty Lotnicze” i Grupy Kapitałowej PPL, przeprowadzonej w PPL w II półroczu 2015 r.

       Okres objęty kontrolą 

2012 r. – I półrocze 2015 r. z uwzględnieniem zdarzeń przed i po tym okresie, które miały wpływ 
na działalność objętą kontrolą.

10  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 – dalej: ustawa o NIK.
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności

1. Wspólnicy Spółki i  Zarząd Portu Lotniczego Rzeszów podejmowali szereg planowych 
działań służących zwiększeniu potencjału Lotniska. Polegały one w szczególności na realizacji 
zadań inwestycyjnych, które miały na celu, między innymi, poprawę jego konkurencyjności  
oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb linii lotniczych i pasażerów. W ocenie NIK, inwestycje, 
ukończone w badanym okresie na Lotnisku, zwiększyły przepustowość Portu Lotniczego Rzeszów 
oraz poprawiły system bezpieczeństwa i komfort obsługi podróżnych.

2. Spółka zrealizowała 11, spośród 12, zadań inwestycyjnych, zaplanowanych na lata 2012–2015, 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, osiągając w 9 z nich wszystkie zakładane wskaźniki 
rezultatów. Działania, podejmowane przez Zarząd Spółki dla wykorzystania zwiększonego 
potencjału Lotniska, przyczyniły się do uzyskania już w 2015 r. trzech wskaźników rezultatu  
w wielkościach przewidzianych w Planie Generalnym dopiero na 2018 r. W latach okresu objętego 
kontrolą sukcesywnie zwiększała się liczba obsłużonych pasażerów oraz – od 2014 r. – znacznie 
wzrastała ilość odprawionych towarów „cargo”. Proces przyrostu liczby obsługiwanych podróżnych, 
w ocenie NIK, powinien jednak ulec przyśpieszeniu, gdyż przepustowość Lotniska w 2015 r. 
wykorzystywana była niespełna w połowie (w 46%). Biorąc pod uwagę opinie ekspertów, że granica 
liczby pasażerów, od której port staje się rentowny, wynosi obecnie około 1 miliona rocznie11,  
w interesie Spółki powinno być osiągnięcie tej granicy jak najszybciej. W ocenie NIK przy zachowaniu 
dotychczasowego tempa wzrostu istnieje ryzyko, że Port Lotniczy może osiągnąć liczbę  
1 mln odprawionych pasażerów później niż w 2021 r. jak to prognozowano w Planie Generalnym, 
tj. najwcześniej w 2022 r. lub nawet w 2025 r.

3. Pozytywnie oceniono działania obydwu Wspólników w badanym zakresie, niemniej NIK 
stwierdziła, że różny był stopień ich zaangażowania finansowego i organizacyjnego na rzecz 
pełnego wykorzystywania potencjału Lotniska, jak też różniły się ich plany w zakresie kapitałowego 
zaangażowania w Spółce. Mogło to być spowodowane odmiennym postrzeganiem potencjału  
Portu Lotniczego: Samorząd Województwa traktował Lotnisko jako priorytetowy element służący 
rozwojowi regionu, natomiast dla PPL Lotnisko było jednym z podmiotów, tworzących Grupę Kapitałową, 
w którym dokonywane inwestycje powinny przynosić korzyści przede wszystkim tej Grupie.

a/ W ocenie NIK, w zakresie działań na  rzecz wykorzystania potencjału Lotniska, PPL 
zachowywało się biernie. Wspólnik ten, podobnie jak Województwo Podkarpackie, wypełnił 
zapisy umowy Spółki o gotówkowym podwyższeniu kapitału, jednak nie realizował na rzecz 
Portu Lotniczego innych świadczeń. W Planie Wdrażania Optymalizacji GK PPL, zatwierdzonym 
przez Naczelnego Dyrektora PPL w marcu 2015 r., Port Lotniczy Rzeszów został zaliczony  
do kategorii spółek posiadających niski potencjał rozwojowy i przeznaczonych do zbycia. 
W sierpniu 2015 r. PPL ujawniło, że zamierza zbyć udziały w Spółce, dokonując odpisów 
aktualizujących (zmniejszających) wartość swoich udziałów w Spółce o niemal 180 mln zł. 
Dyrektor Naczelny PPL,w kwietniu 2016 r., potwierdził aktualność projektu zbycia udziałów 
Spółki zaznaczając, że dotychczas PPL nie podejmowało czynności w celu poszukiwania 
zewnętrznego inwestora, zainteresowanego nabyciem oferowanego pakietu udziałów12.
Działania powyższe – w ocenie NIK – wskazują na to, że PPL – jako Wspólnik – nie spodziewa się 
znaczącej poprawy sytuacji Spółki w najbliższych latach, i nie wiąże z nią planów na przyszłość 
w ramach GK PPL.

11  http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/lotniska-regionalne-skorzystaja-na-wyjsciu-spod-skrzydel-ppl-50597.html 
– artykuł z dnia 21.08.2015 r.

12  Patrz: przypis nr 7.
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 b/ NIK pozytywnie ocenia konsekwentne działania Województwa na rzecz rozwoju Portu 
Lotniczego Rzeszów. W latach 2012–2015, poza umownym podwyższeniem kapitału Spółki, 
objęło dodatkowo udziały o wartości 18 mln zł, aby umożliwić jej częściowe sfinansowanie 
inwestycji, niezbędnych dla Lotniska. Województwo przewidziało – w Strategii 2020 – i realizowało 
zadania, związane bezpośrednio z tym Portem Lotniczym, w tym takie, które należały do katalogu 
działań, przewidzianych w rządowym Programie rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń 
naziemnych13 oraz w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku14. Podejmowało także szereg 
przedsięwzięć promocyjno-marketingowych na rzecz wykorzystania potencjału Lotniska, 
w sytuacji, gdy brak jest prawnych rozwiązań, zachęcających samorządy (np. wsparcie lub ulgi 
finansowe) do przejmowania pełnej odpowiedzialności za funkcjonowanie portów lotniczych, 
a jeden ze wspólników nie jest przekonany do pozostawania w Spółce. 

4. W ocenie NIK, zachodzi ryzyko, iż nie zostaną terminowo zrealizowane dwa przedsięwzięcia, 
zapisane w Strategii 2020, które służyć mają pełniejszemu wykorzystaniu potencjału Lotniska. 
Obecny stan zaawansowania zadań: odgałęzienia linii kolejowej L71 oraz bezpośredniego połączenia 
Portu Lotniczego Rzeszów z drogą ekspresową S19 i autostradą A4, wskazuje na zagrożenie 
ich realizacji w horyzoncie czasowym zakreślonym Strategią 2020, przez co odsuwa w czasie 
osiągnięcie zakładanych celów. W przypadku odgałęzienia linii kolejowej, prace są w fazie wstępnej, 
a uzyskanie pozwolenia na budowę oraz opracowanie projektów budowlanych uwarunkowane 
jest otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej, co może nastąpić dopiero na przełomie  
lat 2016/2017. Połączenie tego Portu Lotniczego z drogą ekspresową S19 i autostradą A4 planowane 
jest na koniec 2018 i częściowo po 2020 roku.
W ocenie NIK, przyśpieszenie tempa realizacji tych dwu przedsięwzięć umożliwi pełniejsze 
wykorzystanie potencjału Portu Lotniczego Rzeszów – zarówno w zakresie przewozów towarowych, 
jak i pasażerskich – co podniesie rangę Lotniska nie tylko w ramach sieci TEN-T. Rozbudowa układu 
drogowego oraz powiązanie lotniska z linią kolejową dodatkowo zwiększy obszar ciążenia15 
i atrakcyjność Portu Lotniczego Rzeszów.

 2.2  Synteza ustaleń kontroli

1. Spółka, przy współpracy z Samorządem Województwa, uzyskała znaczne środki z programów 
unijnych na modernizację i rozbudowę infrastruktury lotniskowej Portu Lotniczego Rzeszów, 
a zrealizowane zadania inwestycyjne miały na celu, przede wszystkim, poprawę bezpieczeństwa, 
wzrost konkurencyjności oraz dostosowanie Lotniska do potrzeb linii lotniczych i pasażerów. 
Wartość tych inwestycji, zrealizowanych w latach 2012–2015 (I połowa) wyniosła 330,7 mln zł, 
z czego 140,7 mln zł to środki z UE. Ich efektem było, między innymi, zwiększenie przepustowości 
Lotniska do 1,4 mln osób rocznie oraz wcześniejsze (o 3 lata), niż zakładano w Planie Generalnym, 
uzyskanie wskaźników rezultatu, dotyczących: liczby operacji lotniczych, wielkości ruchu 
towarowego oraz ruchu General Aviation16.  [str. 17–19]

13  Przyjęty uchwałą nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r.

14  Przyjętej uchwałą Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.  
(z perspektywą do 2030 r.) – (M.P.2013, poz. 75).

15  Obszar ciążenia – strefa oddziaływania danego portu lotniczego, rozumiana jako zdolność przyciągnięcia odwiedzających 
i klientów. Uzależniona jest ona od liczby ludności mieszkającej w pobliżu oraz możliwości transportu powierzchniowego 
– wg Sprawozdania ETO, patrz: przypis nr 9.

16  Lotnictwo ogólne – wszystkie statki powietrzne, niesklasyfikowane jako przewoźnicy, korzystające z Lotniska.
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2. Zarząd Spółki aktywnie prowadził działania w celu wykorzystania zwiększonego, wskutek 
zakończenia inwestycji, potencjału Lotniska. Polegały one na  działaniach promocyjnych, 
informacyjnych i marketingowych, a w ich wyniku doprowadzono, między innymi, do utworzenia: 
centrum remontowo-naprawczego śmigłowców, szkoły lotniczej i zakładu obsługi samolotów  
oraz Punktu Odpraw Fitosanitarnych; pozyskano także inwestora do budowy nowego terminala 
cargo oraz firmę zajmującą się naprawą i konserwacją dużych samolotów. Przedsięwzięcia powyższe 
przynosiły także inne wymierne efekty, w postaci zwiększonych wpływów w kolejnych latach, 
uzyskiwanych z działalności lotniczej i pozalotniczej17. 
Podjęto także działania związane z realizacją Deklaracji o Współpracy (Listu Intencyjnego),  
jaką Prezes Spółki podpisał z Dyrektorem ds. Lotnictwa Departamentu Lotnictwa Miami-Dade,  
która zakłada rozwój transportu lotniczego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi (lotniskiem w Miami) 
i Lotniskiem, w zakresie przepływów cargo. [str. 18–20]

3. Zwiększające się liczby: operacji lotniczych i odprawionych pasażerów, a także  wzrost tonażu 
„cargo” nie szły jednak w parze z realizacją wskaźników przyjętych w Planie Generalnym. W szczególności 
nie uzyskano planowanego poziomu:

 − przychodów ze sprzedaży,
 − wyniku finansowego (w 2014 r. i w 2015 r.),
 − EBITDA18 (w 2013 r. i w 2015 r.).

Największy wpływ na powyższe miało niewykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży 
paliwa lotniczego (zwłaszcza w latach 2014–2015) oraz z działalności lotniczej i pozalotniczej,  
mimo generowania niższych – od zakładanych w Planie Generalnym – kosztów działalności. 
Szczegółowe dane liczbowe przedstawiono w załącznikach nr 1 i nr 2 do Informacji. [str. 20–22]

4. PPL prezentowało stanowisko, że jako odpowiedzialny i racjonalny Wspólnik brało udział  
we wszystkich podejmowanych przez Zarząd inicjatywach służących rozwojowi Portu Lotniczego 
Rzeszów. Jakkolwiek Województwo i Zarząd Spółki nie zwracały się formalnie do PPL o wsparcie w celu 
wykorzystania potencjału Lotniska, to PPL formułowało cele gospodarcze Spółki poprzez udział  
w czynnościach korporacyjnych, w tym poprzez podejmowanie uchwał przez organy Spółki. [str. 22]

5. Województwo aktywnie uczestniczyło w finansowaniu i zarządzaniu Portem Lotniczym Rzeszów, 
do czego zobowiązywały zapisy Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, 
poprzez realizację zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 zadań, 
związanych z rozwojem Lotniska. Prowadziło szereg działań, związanych z rozwojem Portu Lotniczego 
Rzeszów i z jego promocją na rzecz wykorzystania zwiększonego potencjału. Służyły temu zwłaszcza: 
dofinansowanie niektórych inwestycji poprzez podwyższenie kapitału Spółki oraz realizacja celów, 
zapisanych w Strategii 2020, związanych bezpośrednio z Lotniskiem. Nakłady poniesione na rozwój 
Lotniska zostały wydatkowane na cele wymienione w Strategii 2020. Dla umożliwienia nawiązania 
kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi, Marszałek Województwa zorganizował: 
dwie konferencje gospodarcze, wizyty przedstawicieli przewoźników amerykańskich, udział 
przedstawicieli Województwa i Portu Lotniczego Rzeszów w Międzynarodowych Targach Air Cargo 
oraz angażował się w działania dla realizacji Listu Intencyjnego z Miami – Dade. [str. 23–24]

17  Z wyjątkiem 2015 r., w którym przychody pozalotnicze stanowiły 92,4% takich przychodów w 2014 r. Dane za 2015 r. 
przekazał Zarząd Spółki przy piśmie PLRz-J/DZT(ZRZ)-5500-1-10-80/16 z dnia 24.05.2016 r., skierowanym do Dyrektora 
Delegatury NIK w Rzeszowie.

18  Skrót od wyrażenia w j.ang. „earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, co oznacza zysk przed odsetkami, 
podatkami i amortyzacją.
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6. Zamierzenia Wspólników, na dzień zakończenia kontroli, były różne.

W ramach analizy możliwych wariantów konsolidacji GK PPL, opracowanych na zlecenie PPL, 
Spółka znalazła się w grupie spółek rekomendowanych do dezinwestycji aktywów. We wnioskach 
firm konsultingowych wskazywano na pogłębianie się straty netto Spółki do 2038 r., co oznacza 
brak możliwości wypłaty dywidendy, zaś słabe wyniki związane są z ograniczonymi możliwościami 
rozwoju. PPL nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji, jednak ujawniło zamiar zbycia posiadanych 
w Spółce udziałów, dokonując wcześniej odpisów aktualizujących ich wartość o 179.982, 3 tys. zł.
 [str. 25–26]

Działania Województwa były zbieżne z kierunkami interwencji w zakresie transportu lotniczego, 
przewidzianymi w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku. Wyszczególniony w Strategii 2020 
kierunek 3.1.4. Rozwój Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka oraz wyspecjalizowanych lotnisk lokalnych, 
przewidujący uzyskanie efektów zapisanych tam działań w horyzoncie czasowym do 2020 r.,  
jest jednocześnie zapowiedzią kontynuowania działań Województwa, zmierzających do rozwoju 
Lotniska i do maksymalnego wykorzystania jego potencjału. NIK oceniła, że zrealizowanie w tym 
terminie dwóch celów, dotyczących skomunikowania i integracji Portu Lotniczego Rzeszów z systemem 
transportu kolejowego poprzez budowę odgałęzienia linii kolejowej L71 oraz bezpośredniego 
połączenia tego Portu z drogą ekspresową S19 i autostradą A4, jest zagrożone. [str. 25–26]

 2.3  Uwagi końcowe i wnioski

Port Lotniczy Rzeszów ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju regionu, ponieważ jest jedynym 
lotniskiem w płd.-wsch. Polsce, obsługującym ruch pasażerski i towarowy, a także – umożliwiającym 
obsługę połączeń biznesowych.
Wyniki kontroli wskazują, że działania na rzecz pełnego wykorzystania potencjału Lotniska, 
podejmowane przez Spółkę i Województwo, przynoszą pozytywne efekty. Zaliczyć do nich 
należy w szczególności: systematyczny wzrost liczby odprawianych pasażerów, oraz – w 2015 r. 
– istotne zwiększenie transportu lotniczego „cargo” i  osiągnięcie większej, niż zakładano, 
liczby operacji lotniczych. W ocenie NIK, wymagane jest jednak ich zintensyfikowanie, aby jak 
najszybciej doprowadzić do wzmocnienia międzynarodowej pozycji Lotniska oraz pełnego 
wykorzystania jego możliwości w zakresie przewozu osób i towarów. Jednym z najważniejszych 
zadań jest przyśpieszenie prac nad realizacją skomunikowania i integracji Portu Lotniczego Rzeszów 
z systemem transportu kolejowego poprzez budowę odgałęzienia linii kolejowej L71. Inwestycja 
ta jest dopiero w fazie wstępnej, a przewidziane zakończenie całego procesu wykracza poza okres, 
określony Strategią 2020. Szybkie zrealizowanie tego zadania poprawi dostępność Lotniska i jego 
postrzeganie, zarówno w zakresie ponadregionalnym jak i lokalnym, a może też mieć korzystny 
wpływ na dalszy rozwój Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS19, 
zlokalizowanego w  okolicy tego Portu Lotniczego. Może też otworzyć nowe możliwości  
dla przyśpieszenia transferu produktów, wytwarzanych przez firmy Doliny Lotniczej, do odbiorców 
w Europie i na świecie. 

19  Park technologiczny – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z  infrastrukturą techniczną, utworzony w celu 
dokonywania przepływu wiedzy i  technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a  przedsiębiorcami. Zadaniem 
technicznym PPN-T AEROPOLIS jest zgromadzenie na  jego terenie firm z branży lotniczych i nowych technologii,  
a  jego lokalizacja wynika z bezpośredniego sąsiedztwa portu lotniczego, autostrady A4 oraz stolicy regionu, która  
ma zapewnić odpowiednio przeszkolone kadry.
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 Jak pokazują doświadczenia wielu europejskich portów lotniczych, korzyści z połączenia kolejowego 
dalece przekraczają koszty, nie tylko w zakresie poprawy pozycji konkurencyjnej, ale także w obszarze 
generowania środków finansowych20. 
Innym przedsięwzięciem, wymagającym przyśpieszenia prac, jest realizacja (przewidzianego  
Strategią 2020) bezpośredniego połączenia Lotniska z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. 
Ukończenie tych zadań w zakładanym przez Strategię 2020 terminie znacznie ułatwi transport 
drogowy do i z Portu Lotniczego Rzeszów, a  jednocześnie poprawi jego łączność ze stolicą 
województwa. Jest to niezwykle ważne także z punktu widzenia potencjalnego pasażera, dla którego 
czas i koszt dojazdu do lotniska są bardzo istotne.

Dla osiągnięcia tego celu wskazanym byłoby, w ocenie NIK, współdziałanie Wspólników,  
na zasadach określonych umową Spółki, w zakresie obejmującym inicjatywy promocyjne, 
reklamowe i marketingowe. Współpraca w tych obszarach powinna skutkować wówczas nie tylko 
wzrostem ilości odprawionych towarów i liczby pasażerów, ale też zwiększeniem rozpoznawalności 
i zainteresowania ofertą Portu Lotniczego Rzeszów. NIK wskazuje na potrzebę intensyfikacji 
działań, zmierzających do pozyskania większej liczby kontrahentów dla pełniejszej realizacji celów, 
określonych w Planie Generalnym Portu Lotniczego.
W sytuacji zapowiedzianego zbycia udziałów przez PPL, dążenia obu Wspólników winny ponadto 
zmierzać do ograniczenia lub wyeliminowania ewentualnych skutków wystąpienia zdarzeń 
niekorzystnych dla działalności i wizerunku Portu Lotniczego Rzeszów, związanych z tym faktem.
Na konieczność zainteresowania samorządów przejmowaniem regionalnych portów lotniczych 
zwracała uwagę NIK w Informacji o wynikach kontroli działalności Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze” i Grupy Kapitałowej PPL21.

20  http://www.prtl.pl/porty_lotnicze_artykuly,7572,2 – „Kolej na lotnisko” – S. Gościniarek.

21  Informacja o wynikach kontroli „Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i Grupy Kapitałowej PPL” 
(KGP.410.006.00.2015).
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   3.1  Charakterystyka obszaru objętego kontrolą

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 31 grudnia 2007 r.,  
pod numerem 0000296055. Spółka powstała w celu „przekazania jej zarządzania lotniskiem 
i pełnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej”22, a Port Lotniczy Rzeszów figuruje w wykazie 
spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego,  
lub nim zarządzających, określonym przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r.23. 
W umowie Spółki wskazano, między innymi, jej organy (Zgromadzenie Wspólników, Rada 
Nadzorcza, Zarząd) oraz zakresy ich zadań i kompetencji. Określono, że do Rady Nadzorczej  
(4 osoby) PPL wyznacza dwóch członków i Województwo „wyznacza dwóch Członków Rady,  
w tym Przewodniczącego”. Zarząd Spółki, zgodnie z zapisami tej umowy, składa się z dwóch Członków: 
Prezesa i Wiceprezesa, „powoływanych [przez Radę] na wspólną 3-letnią kadencję”, z tym, że Rada 
dokonuje wyboru Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez PPL. 
W art. 12 umowy Spółki przewidziano, że „Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do świadczeń 
dodatkowych na rzecz Spółki, których rodzaj i zakres może zostać określony w odrębnych umowach 
między Wspólnikami lub między wspólnikami a Spółką”, a świadczenia te „dotyczyć mogą zobowiązań 
w zakresie nakładów, usług lub innych świadczeń inwestycyjnych na rzecz Spółki”.
W październiku 2008 r., na zlecenie Zarządu Spółki, sporządzony został Biznes Plan24. Jak w nim 
zapisano, Spółka zawiązana została w celu realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie 
istniejącego lotniska Rzeszów-Jasionka, a Biznes Plan opracowano na potrzeby analizy opłacalności 
tej inwestycji. 
W analizie SWOT wskazano, między innymi, silne strony Portu Lotniczego, związane z  jego 
usytuowaniem: położenie 10 km na północ od centrum miasta oraz ok. 100 km od południowej 
i wschodniej granicy Polski; sąsiedztwo dwóch dróg krajowych, nowobudowanej autostrady A4 
oraz przyszłej drogi ekspresowej S-19, a także – Podkarpackiego Parku Naukowo Technologiczny 
AEROPOLIS. Wymieniono też silne strony odnoszące się do działalności operacyjnej Lotniska: stabilny 
i bardzo szeroki rynek pasażerski na połączenia transatlantyckie i europejskie; duże obłożenie 
samolotów na kierunkach Wielka Brytania i Irlandia, zapotrzebowanie na niskokosztowe przewozy 
oraz na regularną działalność tradycyjnych linii lotniczych. Jako słabe strony, w analizie SWOT podano, 
między innymi, niski udział przychodów z usług pozalotniczych w przychodach Portu Lotniczego 
oraz niewystarczające powiązanie Lotniska z siecią transportu kolejowego i drogowego.

W Planie Generalnym Portu Lotniczego wskazano podobne silne strony Lotniska jak w Biznes 
Planie, ale także inne, takie jak: brak dużych portów lotniczych w pobliżu (przy czym najbliższy, 
PL Kraków-Balice posiada krótszą drogę startową), posiadanie certyfikatu międzynarodowego 
lotniska komunikacyjnego z funkcją lotniczego przejścia granicznego (Porozumienie z Schengen)  
oraz możliwość obsługi ruchu lotniczego w pełnym zakresie przez całą dobę. Wśród słabych 
stron, oprócz niewystarczającego powiązania z innymi gałęziami transportu, zwrócono uwagę 
na dużą zależność od przewoźników tanich linii lotniczych i na potrzebę dodatkowego zasilania 
w środki pieniężne.

22  http://www.rzeszowairport.pl/strona/33/zarzadzajacy_lotniskiem.html - 8.09.2015 r.

23  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem 
ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających (Dz. U. z 2015 r. poz.565).

24  Biznes Plan dla spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – październik 2008 r., 
dalej zwany „Biznes Planem”.
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W Planie tym zawarto ocenę ogólnego stanu technicznego infrastruktury („w pełni zadowalający, 
pozwalający na sprawne operowanie Portu Lotniczego”), podając, między innymi, że: 

 − droga startowa (3.200 m długości i 45 m szerokości) jest jedną z najdłuższych w Polsce,  
co pozwala na przyjmowanie prawie wszystkich typów samolotów, w tym: największe samoloty 
szerokokadłubowe;

 − terminal pasażerski (oddany do użytku w 2012 r.) o powierzchni użytkowej ok. 14.000 m2 posiada 
przepustowość 1.200 pasażerów na godzinę „przy założeniu poziomu obsługi C według IATA”25;

 − pole naziemnego ruchu lotniczego w aktualnej konfiguracji (przy zachowaniu obecnych 
procedur) ma przepustowość na poziomie 11 operacji na godzinę;

 − obiekty terminala towarowego cargo posiadają łącznie 643,95 m2 powierzchni. 

Cele strategiczne, wpisane w Planie Generalnym, określono jako zgodne z kierunkami rozwoju 
transportu lotniczego, wskazanymi w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, a zaliczono  
do nich, między innymi:

 − zwiększenie przepustowości infrastruktury portu lotniczego na poziomie zapewniającym 
efektywne świadczenie usług przez uczestników rynku lotniczego,

 − wspieranie rozwoju regionu,
 − zapewnienie warunków dla efektywnego rozwoju lotnictwa w Polsce Południowo-Wschodniej,
 − zwiększenie udziału transportu lotniczego w transporcie intermodalnym,
 − zapewnienie zrównoważonego dla środowiska rozwoju Portu.

Na rynku przewozów pasażerskich w Polsce, Lotnisko było jednym z 12 regionalnych portów 
lotniczych, które w 2014 roku obsłużyły ponad 27,2 mln podróżnych, a w 2015 r. liczba ta wyniosła 
30,5 mln pasażerów26 (wzrost o około 12,3%). Udział procentowy Portu Lotniczego w tych przewozach 
w 2014 r. wynosił 2,2%, pozostając na prawie niezmienionym poziomie w 2015 r. – tj. 2,1. Liczba 
odprawionych pasażerów w 2015 r. (645.214 osób) była wyższa w stosunku do roku 2014 o 7,3%, 
zaś liczba obsłużonych podróżnych w 2014 r. była o 1,9% wyższa w stosunku do wyniku roku 2013.
W zakresie transportu lotniczego towarów, w  2014  r. odprawiono na  lotniskach w  Polsce  
129,9 tys. ton ładunków. Udział Portu Lotniczego w tym transporcie wynosił ok. 1%. Wielkość 
przewozów cargo na Lotnisku w 2015 r. wyniosła 4.473,4 t, co – w relacji do 2014 r. – stanowiło 
wzrost o 277%, a wynik 2014 r. był wyższy o 94,6% w stosunku do 2013 r.
Spółka prowadziła i zakończyła szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, które miały na celu 
przystosowanie Portu Lotniczego Rzeszów do jednoczesnej obsługi większej liczby samolotów  
oraz zwiększonej liczby obsługiwanych pasażerów i ładunków. Ich planowany koszt realizacji 
w latach 2009–2015, wg danych, wynikających z „Raportu z realizacji Strategii 2020”27, sięgał 
452,1 mln zł. Zdaniem autorów ww. „Raportu”, „brak odpowiedniej infrastruktury w dużym 
stopniu ograniczał nie tylko loty pasażerskie, ale również transport towarów, co było szczególnie 
niekorzystne biorąc pod uwagę, że lotnisko Rzeszów-Jasionka włączone jest do sieci TEN-T.”  
Jak zaznaczają jednak autorzy: „Przedsięwzięcie nie jest jeszcze całkowicie zakończone. Zamknięto 
jednak już dwa etapy budowy, które zrealizowano skutecznie”. 

25  Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. IATA = International Air Transport Association). 

26  http://www.prtl.pl/barometr

27  Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 – opracowanie: Podkarpackie Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów 2014.
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 Sprawozdanie specjalne nr 21/2014 ETO zawiera wyniki analizy inwestycji, w  infrastrukturę  
20 portów w 5 krajach Europy, finansowanych ze środków EFRR i FS w  latach 2000–2013.  
Opinia, będąca wynikiem oceny w 9 kategoriach, w skali: sytuacja zadowalająca, pośrednia 
i niezadowalająca, sprowadzała się do konkluzji, że badane inwestycje „dały znikome korzyści 
w stosunku do kosztów”.

Zdjęcie nr 1

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

W Porcie Lotniczym sytuację zadowalającą kontrolerzy ETO stwierdzili w 6 obszarach: 
 − osiągnięcia produktów fizycznych, 
 − potrzeb inwestycyjnych,
 − osiągnięcia rezultatów ilościowych w latach 2007–2013, 
 − osiągnięcia korzyści pod względem jakościowym,
 − wykazania oddziaływania na gospodarkę regionalną,
 − racjonalności kosztu w przeliczeniu na 1 dodatkowego pasażera.

Sytuację pośrednią w Porcie Lotniczym ETO wskazał w 3 obszarach:
 − dobrego zaplanowania inwestycji, 
 − użytkowania wszystkich produktów,
 − stabilności finansowej portu lotniczego. 

Pośrednia ocena Trybunału, odnosząca się do dobrego zaplanowania inwestycji w Porcie Lotniczym, 
została sformułowana bez wskazania konkretnych przykładów. 
Ocena taka, dotycząca użytkowania infrastruktury w stopniu mniejszym od potencjału odnosiła się  
– w strefie ogólnodostępnej – do wykorzystania nowej lub dodatkowej powierzchni terminalu. 
Średni wskaźnik wykorzystania przyjętej przez ETO wartości referencyjnej, wynoszącej 104 pasażerów 
rocznie na 1 m28, w Porcie Lotniczym nie przekroczył 50%. Z prognoz, przedstawionych przez ETO, 
wynikało, że wartość ta w Porcie Lotniczym zostanie osiągnięta w 2031 r. 

28  Tzw. europejski punkt odniesienia, na  podstawie Analizy porównawczej dotyczącej portów lotniczych za 2012  r.  
Airport Benchmarking Report), opublikowana przez Towarzystwo ds. Badań nad Transportem Lotniczym (ATRS).  
http://www.atrsworld. org/docs/KeyFindings2012ATRS Bench marking Report-June22.pdf.
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W strefie airside ocena ta dotyczyła przepustowości, która zależy od liczby i charakterystyki dróg 
startowych, wielkości i rozmieszczenia płyt postojowych, istnienia dróg kołowania i dróg zejścia 
oraz rodzaju samolotów korzystających z danego portu lotniczego. O ile ETO uznał za uzasadnioną 
potrzebę rozbudowy dróg startowych i płyt postojowych, aby wyeliminować wąskie gardła, 
które występują w godzinach szczytu w Porcie Lotniczym, o tyle – na podstawie analizy zmiany 
w liczbie operacji lotniczych – stwierdził, że występuje nadmierna przepustowość29. 
W 2012 r. liczba operacji lotniczych w Porcie Lotniczym Rzeszów wynosiła 12.355; w 2013 r. – 13.508; 
w 2014 r. – 10.656, a w 2015 r. takich operacji odnotowano 13.728.
Ocena pośrednia odnosiła się także do samowystarczalności Portu Lotniczego pod względem 
finansowym i rentowności, po przeprowadzeniu analizy sprawozdań finansowych. Trybunał 
stwierdził, że nie był on jeszcze dochodowy i że istnieje możliwość, iż osiągnie próg rentowności 
w perspektywie średnioterminowej, tj. 7 lat. 

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

1. Zgodność zrealizowanych na Lotnisku inwestycji z planami inwestycyjnymi

Spółka zrealizowała 11 (spośród 12) projektów inwestycyjnych, planowanych na lata 2012–2015, 
dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej i mających na celu zwiększenie potencjału 
Lotniska, poprawę jego konkurencyjności oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb linii lotniczych 
i pasażerów. Koszt tych projektów (zakończonych do 30 czerwca 2015 r.) wyniósł 330.728,6 tys. zł 
brutto, w tym: 75.296, 9 tys. zł pochodziło z Funduszu Spójności, 72.457,7 tys. zł – z EFRR, 6.836,1 tys. zł 
– z budżetu państwa a 176.137,9 tys. zł – ze środków własnych Spółki. 

Zdjęcie nr 2

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

29  Przepustowość części lotniczej jest zazwyczaj mierzona jako liczba operacji lotniczych na godzinę, który to wskaźnik 
pokazuje, ile samolotów jest w stanie wylądować, zaparkować lub wystartować w ciągu godziny.
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 Środki wydatkowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ – 2 projekty) 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO WP 2007–2013 – 9 projektów). Projekty 
obejmowały budowę nowego terminalu pasażerskiego, rozbudowę i modernizację infrastruktury 
lotniskowej, przebudowę i rozbudowę systemu oświetlenia nawigacyjnego – etap I, rozbudowę 
zaplecza technicznego Portu Lotniczego, modernizację i rozbudowę nawierzchni lotniskowych  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą zachodniej części Portu, zakup systemu bezpieczeństwa osób 
i towarów, zakup systemu bezpieczeństwa bagażu kabinowego, wzmocnienie systemu bezpieczeństwa 
lotniska poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy monitoringu, zakup sprzętu i urządzeń  
do nowopowstającego terminala pasażerskiego i obsługi lotniska, przebudowa i rozbudowa systemu 
oświetlenia nawigacyjnego – budowa świateł osi centralnej i strefy przyziemienia drogi startowej, 
odnawialne źródła energii dla budynków Portu Lotniczego.
Zadanie „Budowa świateł podejścia na kierunku 27 dla progu przeniesionego na koniec drogi 
startowej” nie zostało zrealizowane w wymaganym terminie z przyczyn niezależnych od Spółki.
Osiągnięto w 9 projektach zakładane wskaźniki rezultatów (np. zwiększenie: przepustowości 
portu lotniczego, liczby połączeń, przewozów cargo, liczby obsługiwanych samolotów), natomiast  
w 2 projektach nie osiągnięto planowanych wskaźników.
W projekcie „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym 
Rzeszów-Jasionka – ETAP 1” nie osiągnięto wskaźnika:

 − liczby pasażerów w 2014 r. – zamiast 620.000 osób uzyskano 601.070 (97%),
 − liczby osób korzystających z lotniska w przelotach krajowych w 2014 r. – planowano 173.600 pasażerów, 

osiągnięto wskaźnik 143.768 osób (82,8%).
Wpływ na to wywarły dwa czynniki: przesunięcie terminu rzeczowego zakończenia projektu  
(o 4 miesiące) oraz niekorzystne warunki pogodowe.
W projekcie „Rozbudowa zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka” nie osiągnięto 
wskaźnika planowanej liczby osób, korzystających z lotniska w przelotach krajowych w 2014 r.  
– wyniósł on 99,1%, przy jednoczesnym uzyskaniu podobnego wskaźnika w  przelotach 
międzynarodowych o 10,2% większego od planowanego.

2. Działania Spółki w celu wykorzystania potencjału Lotniska i ich efekty

Zaplanowane i zrealizowane na Lotnisku inwestycje miały na celu zwiększenie liczby obsługiwanych 
pasażerów oraz ruchu towarowego. Spółka prowadziła ponadto inne działania (promocyjne, 
informacyjne i marketingowe) dla pełnego wykorzystania potencjału Lotniska, w wyniku których, 
na obszarze Lotniska, utworzone zostały: 

 − centrum remontowo-naprawcze śmigłowców Heli-One Poland Sp. z o.o., gdzie prowadzone 
są naprawy, konserwacje i remonty takich statków powietrznych;

 − szkoła lotnicza i zakład obsługi samolotów Air Res Aviation Sp. z o.o., prowadząca działalność 
w zakresie serwisowania i budowy samolotów oraz szkolenia pilotów;

 − punkt odpraw fitosanitarnych na lotniczym przejściu granicznym (drugi w Polsce).

Pozyskano inwestora – WAIMEA Logistik Park 2 Sp. z o.o. – w celu wybudowania nowego terminala 
cargo (co pozwoli na zwielokrotnienie możliwości tymczasowego magazynowania towarów  
oraz przygotowania do wysyłki drogą lotniczą), a także firmę Linetech, zajmującą się naprawą 
i konserwacją dużych samolotów oraz ich garażowaniem. 
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Nawiązanie współpracy z firmą WAIMEA było również wyrazem realizacji Deklaracji o Współpracy 
(Listu Intencyjnego), jaką Prezes Spółki podpisał z Dyrektorem ds. Lotnictwa Departamentu  
Lotnictwa Miami-Dade. Deklaracja ta zakłada rozwój transportu lotniczego pomiędzy USA  
(lotniskiem w Miami) i Lotniskiem, w zakresie przepływów cargo.

Poza korzyściami finansowymi, w tym też tymi, które wynikają z zawarcia umów sprzedaży gruntów 
lub dzierżawy infrastruktury lotniskowej, istotnymi były także:

 − zwiększenie rozpoznawalności lotniska w Jasionce w różnych segmentach branży lotniczej 
i pozalotniczej oraz możliwości promocyjnych, a także polepszenie wykorzystania potencjału 
biznesowego przez współpracę z podmiotami działającymi w różnych obszarach – od oferowania 
usług techniczno-warsztatowych, poprzez produkcję lotniczą, usługi szkoleniowe i doradcze,  
po wachlarz usług logistycznych;

 − polepszenie konkurencyjności lotniska poprzez nawiązanie nowych i intensyfikację istniejących 
kontaktów biznesowych z firmami współpracującymi z podmiotami gospodarczymi działającymi 
na obszarze lotniska – lepsze perspektywy i potencjał do dalszych rozmów handlowych;

 − budowanie silnej marki lotniska w  Jasionce, jako przedsiębiorstwa innowacyjnego 
i komplementarnego, funkcjonującego w określonym otoczeniu biznesowym;

 − polepszenie zdolności pozycjonowania Portu Lotniczego i jego otoczenia biznesowego 
w dynamicznych i szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynku lotniczego.

Opisane powyżej działania przyniosły w 2015 r. efekty w postaci uzyskania niektórych wskaźników 
działalności Lotniska na poziomie lepszym niż przewidywane w Planie Generalnym. Porównanie 
prognoz, określonych w Planie Generalnym dla 2018 r.30, z wynikami uzyskanymi na koniec 
2015 r. wykazało, że 3 lata wcześniej niż przewidywano, osiągnięto wielkości trzech istotnych 
wskaźników, dotyczących: liczby operacji lotniczych, wielkości ruchu towarowego oraz ruchu 
General Aviation. 

1/ Liczba operacji lotniczych, określona na  poziomie 10.332 rocznie w  tzw. wariancie 
optymistycznym, w 2015 r. osiągnęła wartość 13.728, przekraczając nawet prognozę (w tym 
wariancie) dla 2023 r. o 1,4%. Uzyskanie tak wysokiego wskaźnika wynikało głównie ze specyfiki 
segmentu General Aviation, charakteryzującego się brakiem regularności i swoistymi potrzebami 
klientów komercyjnych. 

2/ Prognoza przewozów towarowych zakładała, że w 2018 r. w Porcie Lotniczym wyniosą one 
1.561 ton (w wariancie optymistycznym), podczas gdy w 2015 r. odprawiono 4.473 tony towarów. 
Uzyskana wielkość była zarazem większa od prognozy na rok 2023 (w takim samym wariancie) 
o 6%, a spowodowana została pozyskaniem kontraktu na obsługę rejsów towarowych, z dużym 
wolumenem cargo. 

3/ Prognoza zakładała, że w 2018 r. General Aviation osiągnie, w wariancie umiarkowanym  
– 7.110 operacji, natomiast w 2015 r. ruch ten wyniósł 7.048 operacji. Tym samym, był zaledwie 
o 0,9% niższy od ww. prognozy oraz o 10,8% wyższy dla tzw. wariantu pesymistycznego na 2018 r.

Zarząd Portu Lotniczego prowadził rozmowy z przewoźnikami lotniczymi w celu zwiększenia liczby 
regularnych połączeń zagranicznych i krajowych. 

30  W Planie Generalnym Portu zamieszczono takie prognozy dla lat: 2018, 2023, 2028 i 2033.
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W IV kw. 2015 r. Port Lotniczy obsługiwał regularne połączenia międzynarodowe na 9 kierunkach31: 
6 z Wielką Brytanią, 1 z  Irlandią, 1  z  Norwegią, 1 z  Niemcami, oraz 4 połączenia krajowe 
z Warszawą. Ponadto, do października włącznie, odbywały się loty czarterowe, w tym – w okresie:  
czerwiec–wrzesień do portów w krajach śródziemnomorskich: Turcja, Grecja, Bułgaria. 
W każdym roku okresu objętego kontrolą, Port zwiększał liczbę obsłużonych pasażerów:  
w 2012 r. odprawiono 564.992 osób; w 2013 r. – 589.920; w 2014 r. – 601.070, a w 2015 r.  
– 645.214 podróżnych. 
W ocenie NIK przyrost ten był powolny, uwzględniając możliwości Lotniska, tj. przepustowość, 
wynoszącą 1,4 mln osób rocznie. Plan Generalny przewidywał (w wariancie umiarkowanym) 
odprawienie 888.277 podróżnych w 2018 r., a 1 mln  osób – w 2021 r.
Przyjmując dynamikę wzrostu ruchu pasażerskiego w 2015 r. w odniesieniu do 2014 r. (7,3%),  
NIK oszacowała, że w 2018 r. może zostać odprawionych 797.082 osób, a 1 mln pasażerów  
(przy tej dynamice) obsłużony byłby w 2022 r. Przyjmując średnioroczną (z badanego okresu) 
dynamikę wzrostu tego ruchu (4,5%), 1 mln pasażerów obsłużony zostanie w 2025 r.

Zdjęcie nr 3

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Wymierne efekty finansowe, uzyskiwane przez Spółkę, to:
 − wzrost (w badanych latach) przychodów z działalności lotniczej oraz – z wyjątkiem 2015 r.  

– działalności pozalotniczej, 
 − generowanie straty netto w okresie 2013 r. – 2014 r. na poziomie niższym od przewidywanego 

w Planie Generalnym. 

31  Na dzień 23 maja 2016 r., wg http://www.rzeszowairport.pl/pl/pasazer/rozklad-lotow, były to połączenia międzynarodowe 
już na 10 kierunkach (5 – Wlk. Brytania; 1 – Niemcy; 1 – Norwegia; 1 – Irlandia; 1 – Grecja i 1 – Francja) oraz 4 krajowe 
z Warszawą
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a/ W okresie objętym kontrolą, przychody Spółki ze sprzedaży wynosiły: w 2012 r. – 53.181 tys. zł, 
w 2013 r. – 54.302 tys. zł, w 2014 r. – 47.877 tys. zł i w 2015 r. – 48.205 tys. zł. W relacji 2013 r.  
do 2012 r. był to wzrost o 2,1%, w porównaniu 2014 r. do 2013 r. był to spadek o 11,8%,  
zaś przychody 2015 r. – w relacji do 2014 r. – wzrosły o 0,7%. Uzyskane przychody – w latach 2013–2015 
– były na poziomie niższym od zakładanych w Planie Generalnym, odpowiednio o: 6,14%; 
24,32% i 33,65%. Koszty operacyjne, wygenerowane w tych latach, stale malały i stanowiły 
– odpowiednio: 95%; 87,6% i 78% kosztów, ujętych w tym Planie.
W okresie objętym kontrolą rosły przychody z działalności lotniczej, które stanowiły odpowiednio: 
24,6%, 24,9%, 29% i 41,1% przychodów ze sprzedaży ogółem. W latach 2012–2014 rosły również 
przychody z działalności pozalotniczej i stanowiły w strukturze przychodów ze sprzedaży  
– odpowiednio: 10,6%, 11,3% oraz 14,7%. W 2015 r. przychody z tej działalności stanowiły  
13,5% przychodów ze sprzedaży. Przychody z działalności lotniczej i pozalotniczej wynosiły 
łącznie 26.324 tys. zł w 2015 r. i stanowiły 54,6% przychodów ze sprzedaży ogółem. W stosunku 
do 2014 r., przychody z tych dwu źródeł były wyższe o 25,9%, zaś w relacji 2014 r. do 2013 r.  
– wyższe o 6,4%. 
W strukturze przychodów, w latach 2012–2015 największy udział miały przychody ze sprzedaży 
paliwa lotniczego, które wykazywały jednak tendencję malejącą. Stanowiły one – w przychodach 
ze sprzedaży ogółem – odpowiednio: 63,4%, 62,8%, 55,1% i 43,9%.

b/ Plan Generalny zakłada, że Spółka będzie ponosić stratę netto do 2017 r., natomiast 
w następnych latach będzie przynosić zysk netto, który w 2018 r. ma wynieść 1.711 tys. zł.  
Na lata 2012–2015 zakładano stratę netto – odpowiednio: 14.979 tys. zł; 16.567 tys. zł; 14.822 tys. zł 
i 11.333 tys. zł.
Według sprawozdań finansowych za lata 2012–2014, Spółka poniosła stratę netto w 2012 r. 
na poziomie zakładanym w Planie Generalnym; w 2013 r. – niższą od planowanej o 145,5 tys. zł,  
a w 2014 r. – niższą o 575,9 tys. zł, tj. odpowiednio o: 0,9% i 3,9%. W 2015 r. strata netto była 
wyższa od prognozowanej w Planie Generalnym o 6.349 tys. zł, tj. o 56%.
Na wielkość tej straty, w każdym roku, istotny wpływ miało obciążenie wyniku finansowego 
kosztami amortyzacji zrealizowanych i oddanych do użytku inwestycji. Koszty te wynosiły  
– odpowiednio: 18.433 tys. zł; 22.764 tys. zł; 27.850 tys. zł i 29.718 tys. zł.
Dane, obrazujące strukturę przychodów i kosztów spółki za lata 2012–2015, przedstawiono 
w załączniku nr 1, a wyniki ekonomiczne Spółki w tym okresie zaprezentowano w załączniku nr 2.

c/ W Planie Generalnym założono, że EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) 
będzie wynosił: w 2012 r. – 3.483 tys. zł, w 2013 r. – 7.313 tys. zł, w 2014 r. – 10.032 tys. zł  
oraz w 2015 r. – 17.374 tys. zł.
Według rachunku zysków i strat Spółki, EBITDA w 2012 r. osiągnął poziom planowany; w 2013 r. 
był niższy od planowanego o 921 tys. zł (o 12,6%), w 2014 r. był wyższy o 3.751 tys. zł (o 37,4%) 
a w 2015 r. był niższy od planowanego o 27,3%.

Nie bez wpływu na ww. wskaźniki Spółki pozostawał fakt, iż rynek transportu lotniczego funkcjonuje 
w warunkach dużej dynamiki zmian, spowodowanych, między innymi, takimi czynnikami jak: 

 − mała konkurencyjność ze względu na ograniczoną liczbę linii lotniczych;
 − aktywność linii niskokosztowych, powodująca, że pasażerowie wybierają tańsze połączenia 

(bilety) z lotnisk oddalonych od miejsca zamieszkania;
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 − przechodzenie niektórych przewoźników w stan likwidacji, bądź też przejmowanie ich przez 
większe linie lub grupy linii lotniczych;

 − rynek uwrażliwiony na światowe trendy gospodarczo-polityczne (fluktuacja cen paliw,  
kryzysy polityczne, konflikty międzynarodowe).

Wg danych ULC32, Port Lotniczy Rzeszów, pod względem liczby odprawionych pasażerów, uzyskał 
przyrost 6,9% w relacji 2015/2014 i 9% w relacji 2015/2013. Wg tych danych, dwa inne Porty 
Lotnicze z GK PPL, które nie przekroczyły liczby 1,5 mln odprawionych pasażerów w roku, osiągnęły 
przyrost: PL Poznań-Ławica – odpowiednio: 3,8% i 11,1%; PL Szczecin-Goleniów – 43,9% i 27,9%,  
przy czym wymiar liczbowy – w 2015 r. – to 641,1 tys. pasażerów w PL Rzeszów, 1477,3 tys. w PL Poznań 
i 412,2 tys. osób w PL Szczecin. 
Przyrost ilości obsłużonego cargo „on board” w Porcie Lotniczym Rzeszów – w relacji 2105/2014  
– wyniósł 380,1% (w 2015 r. uzyskano 3,9 mln t), natomiast w PL Poznań 69,6% (w 2015 r. – 260,6 tys. t), 
a w PL Szczecin – 150,3% (53,6 tys. t w 2015 r.)33. 

3. Działania Wspólników na rzecz wykorzystania potencjału Lotniska

3.1. Zaangażowanie finansowe i organizacyjne w inwestycje na Lotnisku

3.1.1. W  badanym okresie PPL nie współfinansowało inwestycji na  terenie Lotniska.  
Poza opłaceniem podwyższeń kapitału zakładowego, co miało miejsce do końca 2011  r.,  
PPL nie realizowało świadczeń dodatkowych na rzecz Spółki, w tym wynikających z art. 12 Umowy 
Spółki. Cele gospodarcze Spółki PPL formułowało i realizowało poprzez udział w czynnościach 
organów Spółki osób dysponujących właściwym doświadczeniem i wykształceniem. PPL brało 
udział w opracowaniu Planu Generalnego Portu Lotniczego przy wykorzystaniu dostępnych 
instrumentów prawnych, których siła oddziaływania ograniczona była z racji struktury kapitałowej 
i roli, jaką odgrywa w Spółce Województwo Podkarpackie. 

3.1.2. W latach 2012–2015 Województwo Podkarpackie objęło 180.078 udziałów o wartości 
nominalnej 18.007.800 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Celem podwyższenia 
kapitału było umożliwienie częściowego sfinansowania przez Spółkę inwestycji, niezbędnych  
do rozwoju Lotniska, a przewidzianych w Strategii 2020 w kierunku 3.1.4. Rozwój Portu Lotniczego 
Rzeszów-Jasionka oraz wyspecjalizowanych lotnisk lokalnych. Środki te przeznaczone zostały,  
między innymi, na zakup: systemu kontroli bezpieczeństwa osób i towarów, systemów monitoringu, 
a także na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa startów i lądowań samolotów (podwyższenie  
do II kategorii systemu ILS oraz remont nawierzchni pasa startowego).

3.2. Skuteczność działań w celu wykorzystania potencjału Lotniska

3.2.1. PPL nie przedstawiło żadnego przykładu przedsięwzięcia, podjętego na rzecz wykorzystania 
zwiększonego, dzięki inwestycjom, potencjału Portu Lotniczego. PPL zaprezentowało stanowisko, 
że Spółka, ani Województwo Podkarpackie nie zwracały się formalnie do niego o wsparcie w celu 
wykorzystania potencjału lotniska w Rzeszowie, ale PPL jako odpowiedzialny i racjonalny Wspólnik 
brał udział we wszystkich podejmowanych przez Zarząd inicjatywach służących rozwojowi.

32  http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego

33  Tamże.
22
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3.2.2. Województwo, jako widoczne efekty swoich starań, wskazało przebudowanie drogi 
wojewódzkiej nr 869 i modernizację węzła tej drogi z drogą krajową nr 9 (poprawa skomunikowania 
Lotniska z autostradą A4), oraz utworzenie PPN-T AEROPOLIS, zlokalizowanego w okolicy 
Portu Lotniczego na terenie Specjalnej Mieleckiej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. 
Innymi działaniami, mającymi służyć tworzeniu warunków sprzyjających wykorzystaniu potencjału 
Lotniska, były: zorganizowanie konferencji Podkarpackie bramą do Europy Środkowo-Wschodniej 
w październiku 2014 r., obecność na międzynarodowych targach lotniczych w Monachium 
w maju 2015 r., udział przedstawicieli Samorządu Województwa w rozmowach z przedstawicielami 
zagranicznych przewoźników lotniczych, prowadzonych w kraju i za granicą w latach 2014–2015, 
promowanie wśród lokalnych przedsiębiorców, eksportujących swoje towary drogą lotniczą,  
idei korzystania z Lotniska. Wspierano starania Spółki o uruchomienie transatlantyckich połączeń 
cargo, związane z realizacją postanowień Listu Intencyjnego, podejmując w tym zakresie 12 różnych 
działań w latach 2014–2015. 

Zdjęcie nr 4

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Do istotnych zaliczyć należy zorganizowanie: 
 − Konferencji Logistycznej Podkarpackie Bramą do Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Expo 

Doliny Lotniczej (6.05.2014 r.);
 − oficjalnej wizyty władz Izby Handlowej Ameryki Łacińskiej Camacol na Podkarpaciu, podpisanie 

Listu Intencyjnego o Współpracy (październik 2014 r.);
 − wizyty amerykańskiego przewoźnika na Podkarpaciu oraz spotkań z kluczowymi firmami 

eksportowymi, w tym spotkań z władzami lotniska (19–21.01.2015 r.);
 − udziału Województwa i Portu Lotniczego w Międzynarodowych Targach Air Cargo Monachium  

– własne stoisko Województwa udostępnione przedstawicielom Portu Lotniczego oraz zaaranżowano 
rozmowy z przedstawicielami portów i przewoźników lotniczych (5–8.05.2015 r.).

Ustalono, że osiągnięte zostały trzy – spośród pięciu planowanych – efekty działań, przewidziane 
w Strategii 2020 w ramach kierunku 3.1.4. 
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W zakresie uruchomienia dodatkowych połączeń w komunikacji z centrum Rzeszowa – wydano 
dwa zezwolenia dla przewoźnika obsługującego linie podmiejskie, za pośrednictwem których 
mieszkańcy Rzeszowa mogą dojechać do Portu Lotniczego z przystanków usytuowanych  
przy ul. Lwowskiej i Sokoła.
W zakresie systematycznego zwiększania liczby pasażerów, odprawianych w kolejnych latach 
badanego okresu oraz w zakresie zwiększenia wielkości towarów „cargo” dane liczbowe przedstawiono 
w pkt 2.2. Informacji. 

Zdjęcie nr 5

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Stwierdzono jednak, że jeszcze w trakcie realizacji znajdowały się dwa bardzo ważne przedsięwzięcia 
– tj. skomunikowanie Portu Lotniczego z systemem transportu kolejowego poprzez budowę 
odgałęzienia linii kolejowej L71 oraz bezpośrednie połączenie Lotniska z węzłami drogi ekspresowej S19 
i autostrady A4. 
Prace, związane z wykonaniem odgałęzienia linii kolejowej L71, były w fazie wstępnej. We współpracy 
z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., w 2013 r. opracowano studium wykonalności dla zadania 
„Budowa połączenia kolejowego do Portu Lotniczego”, którego przedmiotem było wykonanie 
analiz technicznych, ekonomicznych, finansowych i środowiskowych możliwości realizacji budowy 
łącznicy od linii kolejowej L-71 do Portu Lotniczego. Pod koniec 2015 r. dokonywano uzgodnień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie rozszerzonego studium wykonalności 
wraz z wnioskiem o dofinansowanie studium. Uzyskanie pozwoleń na budowę oraz opracowanie 
projektów budowlanych uzależnione jest od otrzymania dofinansowania z POIŚ, które może mieć 
miejsce najprawdopodobniej na przełomie lat 2016/2017. 

Realizacja drugiego zadania „Połączenie Portu Lotniczego z węzłami drogi ekspresowej S19 i autostrady A4” 
również nie rokuje jego zakończenia do 2020 r. Dotychczas wykonano tylko jeden z pięciu 
etapów tej inwestycji, tj. etap IV – budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią  
kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego [AEROPOLIS]. Planowana data zakończenia 
etapów nr I, II, III to czwarty kwartał 2018 r., natomiast Etap V – budowa połączenia od skrzyżowania 
z DK9 i linia kolejowa L-71 do węzła zachodniego autostrady A4 planowany jest do realizacji po 2020 roku.
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NIK ocenia, że stan zaawansowania prac wskazuje na ryzyko, iż przedmiotowe przedsięwzięcia  
mogą nie zostać zrealizowane w zakładanym Strategią 2020 terminie, a w interesie rozwoju 
Portu Lotniczego niezbędne jest możliwie szybkie ich wykonanie. Jak wyliczyli autorzy 
raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), „poprawienie 
komunikacyjnych połączeń Polski z resztą Europy przyniosłoby wymierne korzyści”34, wskazując 
przy tym na znaczenie skomunikowania lotnisk z systemem transportu drogowego i kolejowego.

3.3. Zamierzenia Wspólników wobec Spółki

3.3.1. W raporcie, opracowanym w styczniu 2015 r. przez firmę PwC35, oceniono potencjał spółek  
GK PPL pod względem perspektyw: rynkowej, finansowej, możliwości synergii. Port Lotniczy Rzeszów 
znalazł się w grupie czterech spółek, wobec których rekomendowano dezinwestycję aktywów.  
Oprócz niego, zamiar zbycia akcji i udziałów przez PPL, potwierdzony w kontroli NIK dotyczył  
także: PL Szczecin-Goleniów i PL Poznań-Ławica (spółki zależne, w których PPL posiada udziały 
większościowe), oraz PL Bydgoszcz, w którym PPL jest zaangażowane kapitałowo36.
We wnioskach z analizy sytuacji spółek lotniskowych PwC wskazało, że Spółka notuje stratę netto 
i będzie się ona pogłębiać w następnych 20 latach, co oznacza brak możliwości wypłaty dywidendy 
ze względu na słabe wyniki. 
W okresie do końca 2013 r. PPL obniżyło wartość udziałów (odpisy aktualizujące) w Spółce 
o 179.982,3 tys. zł, do wartości 41.237,7 tys. zł. W raporcie niezależnego biegłego rewidenta 
z przeglądu informacji finansowej PPL za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. wskazano  
m.in., że wartość bilansowa udziałów PPL w Porcie Lotniczym wynosi 41.238 tys. zł, co ze względu 
na słabsze wyniki niż prognozowane przy ostatniej wycenie, stanowi przesłankę do dalszej aktualizacji.
W zatwierdzonym w marcu 2015 r. Planie Wdrażania Optymalizacji GK PPL, Port Lotniczy został 
zaliczony do kategorii spółek posiadających niski potencjał rozwojowy i  przeznaczonych  
do zbycia. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w I półroczu 2016 r., po zakończeniu programu 
inwestycyjnego. Dyrektor Naczelny PPL w piśmie z 28 kwietnia 2016 r. wyraził pogląd, iż „biorąc 
pod uwagę skalę prowadzonej aktualnie działalności przez Spółkę, w tym głównie poziom 
obsługiwanego ruchu lotniczego i generowane przez nią wyniki finansowe, a także weryfikację 
przygotowanych prognoz należy spodziewać się, iż sytuacja PL Rzeszów nie ulegnie znaczącej 
poprawie w najbliższych latach, co mogłoby stanowić podstawę dla jej przeklasyfikowania  
do grona podmiotów strategicznych dla PPL.” Podkreślił przy tym, że „do momentu zbycia udziałów 
PL Rzeszów, PPL jako odpowiedzialny i racjonalny udziałowiec Spółki prowadzić będzie w stosunku 
do niej politykę właścicielską zgodną z polityką rozwoju Regionu i zamierzeniami Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa w zakresie sieci krajowych portów lotniczych”.

3.3.2. Dążenie do pełnego wykorzystania potencjału Portu Lotniczego pozostaje istotnym elementem 
szeroko rozumianej polityki rozwoju regionu, prowadzonej przez Województwo. 
Obowiązujące dla Województwa są postanowienia Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r., 
nakazujące, między innymi, zapewnienie warunków dla efektywnego rozwoju lotnictwa 
w regionalnych portach lotniczych, w szczególności w Polsce Wschodniej.
Aktualne są zapisy Strategii 2020, odnoszące się do przedsięwzięć związanych z Lotniskiem,  
w tym w zakresie działań, ocenionych przez NIK jako realizowane zbyt wolno. 

34  Źródło: Rzeczpospolita z 13.06 2016 r. – „Polskie porty lotnicze są źle skomunikowane”.

35  PricewaterhouseCoopers.

36  P/15/020 Działalność Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” i Grupy Kapitałowej PPL.
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Ponadto, Województwo w dniu 8 stycznia 2016 r. podpisało z samorządami lokalnymi List 
intencyjny, w ramach prac nad realizacją projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. 
Do współpracy zaproszono gminy miejskie i wiejskie zlokalizowane wzdłuż 3 linii kolejowych: 
Dębica–Rzeszów–Przeworsk, Kolbuszowa-Rzeszów, Rzeszów-Jasło. List intencyjny wstępnie określa 
podział kompetencji pomiędzy Województwo a gminy. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione będzie 
od otrzymania dofinansowania unijnego, w ramach środków POiŚ na lata 2014–2020. Projekt 
zakłada m.in. budowę linii kolejowej do Portu Lotniczego wraz z obiektami do podstawowej obsługi 
pasażerskiej, umożliwiającej prowadzenie ruchu pasażerskiego i towarowego do Lotniska.
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 4.1  Organizacja i metodyka kontroli

Kontrola została podjęta z inicjatywy NIK. Za jej przeprowadzeniem przemawiała konieczność 
oceny stopnia wykorzystywania potencjału Portu Lotniczego, powiększonego dzięki inwestycjom  
w jego infrastrukturę, jak też oceny przebiegu, zakresu i sposobu realizacji celów, dotyczących 
rozwoju tego Portu, zapisanych w Strategii 2020, w kontekście zapowiadanego pozbycia się 
udziałów przez PPL.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie od 28 października 2015 r. do 12 lutego 2016 r.
Najwyższa Izba Kontroli skierowała do trzech podmiotów, objętych kontrolą, wystąpienia pokontrolne, 
w których zawarte zostały oceny i uwagi, w tym dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości.
W wystąpieniu, skierowanym do Zarządu Spółki, NIK wnioskowała o zapewnienie przekazywania 
do GUS danych statystycznych, zgodnych z prowadzoną ewidencją.
W wystąpieniu do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz do Dyrektora Naczelnego PPL  
NIK nie formułowała wniosków pokontrolnych. 
Kierownicy jednostek kontrolowanych nie zgłosili zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych,  
zaś Zarząd Spółki poinformował o podjęciu działań na rzecz realizacji wniosku. 
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 Struktura przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych Spółki  
za lata 2012–2015

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015

1. Przychody ze sprzedaży 53 181 100% 54 302 100% 47 877 100% 48 205 100%

1.1. Przychody z działalności lotniczej 13 103 24,64 13 518 24,89 13 869 28,97 19 826 41,13

1.2. Sprzedaż paliwa lotniczego 33 731 63,43 34 096 62,79 26 398 55,14 21 155 43,88

1.3. Przychody z działalności 
pozalotniczej 5 658 10,64 6 128 11,29 7 031 14,69 6 498 13,48

1.4. Przychody z opłat dodatkowych 689 1,30 560 1,03 579 1,21 726 1,51

2. Koszty działalności operacyjnej 71 557 100% 78 025 100% 77 142 100% 75 441 100%

2.1. Amortyzacja 18 433 25,76 22 764 29,18 27 850 36,10 29 718 39,39

2.2. Zużycie materiałów i energii 3 565 4,98 3 741 4,79 3 175 4,12 3 418 4,53

2.3. Usługi obce 2 666 3,73 2 570 3,29 2 125 2,75 2 233 2,96

2.4. Podatki i opłaty 1 197 1,67 1 279 1,64 1 368 1,77 1 447 1,92

2.5. Wynagrodzenia i świadczenia 
pracownicze 14 918 20,85 16 723 21,43 18 553 24,05 20 329 26,95

2.6. Pozostałe koszty rodzajowe 1 336 1,87 1 184 1,52 1 155 1,50 1 188 1,57

2.7. Dodatkowe koszty związane 
z eksploatacją parkingu 0 0 0 0 0 0 0 0

2.8. Koszt pozyskania sprzedawanych 
towarów i materiałów 29 442 41,14 29 764 38,15 22 916 29,71 17 108 22,68
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Wyniki ekonomiczne Spółki w latach 2012–2015

 (w tys. zł)

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015

1. Przychody ze sprzedaży, 
w tym: 53 181 54 302 47 877 48 205

–  przychody z działalności lotniczej 13 103 13 518 13 869 19 826

–  przychody z działalności  
pozalotniczej 5 658 6 128 7 031 6 498

–  pozostałe przychody  
ze sprzedaży 34 420 34 656 26 977 21 881

2. Koszty operacyjne, 
w tym: 71 557 78 025 77 142 75 441

– amortyzacja 18 433 22 764 27 850 29 718

– zużycie materiałów i energii 3 565 3 741 3 175 3 418

–  wynagrodzenia i świadczenia  
pracownicze 14 918 16 723 18 553 20 329

–  koszt pozyskania sprzedawanych 
towarów i materiałów 29 442 29 764 22 916 17 108

– inne koszty 5 199 5 033 4 648 4 868

3. Wynik na sprzedaży zysk/strata -18 376 -23 723 -29 265 -27 236

Pozostałe przychody operacyjne 4 530 7 487 15 217 13 217

Pozostałe koszty operacyjne 1 103 136 19 3 071

4. Wynik na działalności operacyjnej -14 949 -16 372 -14 067 -17 090

Przychody finansowe 88 81 407 150

Koszty finansowe 118 130 586 742

5. Wynik na działalności gospodarczej -14 979 -16 421 -14 246 -17 682

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

6. Wynik finansowy brutto -14 979 -16 421 -14 246 -17 682

7. Wynik finansowy netto -14 979 -16 421 -14 246 -17 682

8. EBITDA 3 484 6 392 13 783 12 628
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Analiza stanu prawnego

1. Sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, 
modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym, między innymi: autostrad, kolei, lotnisk 
i portów lotniczych obejmuje dział transport, jak określa to art. 27 ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej37. Stosownie do tego przepisu, obejmuje on także, między innymi, 
sprawy ruchu lotniczego oraz przewozu osób i rzeczy środkami transportu lotniczego.

W okresie objętym kontrolą nadzór nad działem transport sprawował Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy pomocy utworzonego rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 21 listopada 2011 r. Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej38,  
oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju, kierując utworzonym, na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r., Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju39. W Ministerstwie 
tym powołano Departament Lotnictwa, który odpowiadał za wykonywanie zadań z zakresu 
lotnictwa cywilnego. Do zakresu jego działania należał, między innymi, nadzór nad realizacją  
zadań, wynikających ze „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”  
i z „Programu Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych” oraz z innych rządowych 
dokumentów strategicznych w zakresie rozwoju cywilnego transportu lotniczego; a także: 
monitorowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez zarządzających portami lotniczymi, 
przewidzianych do finansowania z udziałem środków publicznych, jak też realizacja strategii 
i programów związanych z żeglugą powietrzną w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 
Departament prowadził też sprawy nadzoru Ministra nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” w Warszawie oraz nad Polską Agencją Żeglugi 
Powietrznej w Warszawie40.

2. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” utworzone zostało na mocy przepisów ustawy 
z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”41. W art. 1 ust. 2 i 3 
tej ustawy określono, że PPL jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie rozwoju 
i eksploatacji portów lotniczych w Polsce, służących do obsługi krajowego i międzynarodowego ruchu 
lotniczego, oraz że portami lotniczymi w rozumieniu ustawy są obiekty i urządzenia obejmujące: 
lotniska komunikacyjne, drogi startowe, lotnicze urządzenia naziemne, w tym radionawigacyjne 
i radiolokacyjne, dworce lotnicze pasażerskie i towarowe, a także inne obiekty zaplecza portowego. 
W art. 4 ust. 1 ustawy określono przedmiot działalności PPL, w tym:

 ¾ budowa, modernizacja i eksploatacja lotnisk komunikacyjnych oraz lotniczych urządzeń naziemnych,

 ¾ budowa, rozbudowa i utrzymanie dworców lotniczych i innych obiektów zaplecza portowego,

 ¾ świadczenie usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i parkowaniem statków 
powietrznych na rzecz krajowych i zagranicznych przewoźników oraz innych osób eksploatujących 
statki powietrzne.

37  Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm. 

38  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 250, poz. 1503), uchylony z dniem 27 listopada 2013 r.

39  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2013, poz. 1390), uchylony z dniem 
16 listopada 2015 r.

40  https://www.mir.gov.pl/strony/ministerstwo/departament-lotnictwa/

41  Dz. U. z 1987 r. Nr 33, poz. 185 ze zm., zwana dalej ustawą o PPL.
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Plany PPL ustala naczelny dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej PPL (art. 6 ust. 2),  
jego działalność gospodarcza jest oparta na  zasadach racjonalnej gospodarki i  rachunku 
ekonomicznego (art. 6. ust. 3), a gospodarkę finansową prowadzi ono na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach (art. 6. ust. 4).
Organami PPL są, stosownie do art. 11 ustawy, naczelny dyrektor, zebranie delegatów i rada 
pracownicza, a organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa określa statut, zatwierdzony przez 
[ministra właściwego ds. transportu] (art. 14).
PPL, za zgodą ministra właściwego ds. transportu, może utworzyć spółkę z polskimi osobami 
prawnymi (art. 20. ust.1). 
Naczelny dyrektor zarządza i  reprezentuje PPL, samodzielnie podejmuje decyzje i  ponosi  
za nie odpowiedzialność, jak zapisano w art. 21, współpracując z organami samorządu załogi: 
zebraniem delegatów i radą pracowniczą (art. 29 ust. 1). 
Do kompetencji tych organów należy, między innymi: opiniowanie, na wniosek naczelnego dyrektora, 
projektów wieloletnich planów PPL oraz dokonanie rocznej oceny działalności rady pracowniczej 
i naczelnego dyrektora (art. 33 – zebranie delegatów) a także opiniowanie projektów planów 
rocznych i projektów zmian tych planów, przyjmowanie przedstawionych przez naczelnego dyrektora 
sprawozdań rocznych oraz bilansów, opiniowanie zamierzeń w sprawach inwestycji finansowanych 
ze środków własnych PPL (art. 35 ust. 2 ustawy – rada pracownicza).

3. Przepisy ustawy Prawo lotnicze regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego. 
Lotnictwo cywilne, jak stanowi art. 1 ust. 3 ustawy, obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, 
z wyjątkiem lotnictwa państwowego, to jest państwowych statków powietrznych, załóg tych statków  
oraz lotnisk państwowych wykorzystywanych wyłącznie do startów i lądowań państwowych 
statków powietrznych.
W myśl przepisów tej ustawy, minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem 
administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego (art. 16 ust.1), a centralnym 
organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego jest Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego (art. 20 ust. 1). 
Do kompetencji Prezesa Urzędu, jak określa to art. 21 ust. 1 ustawy, należą wszystkie sprawy 
związane z lotnictwem cywilnym, niezastrzeżone w niniejszej ustawie, innych ustawach oraz 
umowach międzynarodowych na rzecz ministra właściwego do spraw transportu lub innych 
organów administracji publicznej. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu określone zostały 
w art. 21 ust. 2 ustawy, a w art. 58 ust. 1 zapisano obowiązek prowadzenia, przez Prezesa, rejestru 
lotnisk cywilnych.
Stosownie do przepisów art. 54 ust. 1 i 2 ustawy, ze względu na dostępność dla użytkowników 
wyróżnia się lotniska użytku publicznego i lotniska użytku wyłącznego, a lotniskiem użytku 
publicznego jest lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach 
ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości.
Zakładający lotnisko użytku publicznego lub, w przypadku istniejących lotnisk użytku publicznego, 
zarządzający tym lotniskiem, opracowuje plan generalny lotniska użytku publicznego, stanowiący 
plan rozwoju tego lotniska, sporządzony na okres nie krótszy niż 20 lat, zwany dalej „planem 
generalnym”, do czego zobowiązuje art. 55 ust. 5 ustawy. Plan generalny, zgodnie z art. 55 ust. 6 
ustawy, określa:
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 ¾ obszar objęty planem, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów budowlanych  
i  naturalnych;

 ¾ informację dotyczącą planowanego rozwoju ruchu lotniczego (w podziale w szczególności 
na operacje regularne, czarterowe i lotnictwo ogólne, przewozy pasażerów i towarów);

 ¾ koncepcję zapewniania służb żeglugi powietrznej;

 ¾ koncepcję rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska;

 ¾ informację dotyczącą przepustowości, z uwzględnieniem jej obecnych – w przypadku istniejących 
lotnisk – i przyszłych parametrów (w podziale na parametry dotyczące w szczególności  
dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, terminali, przestrzeni powietrznej, dróg 
dojazdowych do lotniska), w odniesieniu do zakładanego rozwoju ruchu i planowanych 
modernizacji lotniska;

 ¾ informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące w szczególności obecnej i planowanej struktury 
własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i przewidywanej 
rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat lotniskowych i przychodów 
z ich tytułu, z odniesieniem do całości planowanych przychodów podmiotu;

 ¾ inne sprawy wybrane przez podmiot, o którym mowa w ust. 5.

Plan generalny podlega aktualizacji w okresach pięcioletnich lub częściej, jeżeli istniejące  
lub projektowane cechy techniczno-eksploatacyjne lotniska lub warunki ekonomiczne, 
operacyjne, środowiskowe oraz finansowe wymagają wprowadzenia istotnych zmian w tym planie.  
(art. 55 ust. 10 ustawy).

4. Port Lotniczy Rzeszów, jako podmiot prawa handlowego – spółka z o.o. – działa przede wszystkim 
w oparciu o umowę spółki oraz o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych42. W swojej działalności uwzględniać musi także wymogi, wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej43 oraz cyt. ustawy Prawo lotnicze,  
zwłaszcza w zakresie wymaganych koncesji i zezwoleń. 

5. Samorząd województwa realizuje swoje zadania głównie na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa44. Organy samorządu województwa działają na podstawie 
i w granicach określonych przez ustawy (art. 2 ust. 1) a są nimi sejmik województwa oraz zarząd 
województwa (art. 15). Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu 
marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich 
osób prawnych (art.45 ust. 1). Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy, samorząd województwa 
określa strategię rozwoju województwa, która w swoim zakresie uwzględnia, między innymi, 
pobudzanie aktywności gospodarczej i podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności 
gospodarki województwa, a wg art. 11 ust. 2 – samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju 
województwa, na którą składa się, między innymi, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, 
w tym kreowanie rynku pracy.
Jako wspólnik, Samorząd województwa wykonywał obowiązki określone w Kodeksie spółek 
handlowych, w szczególności określone w tytule III Spółki kapitałowe, rozdziale 2: Prawa i obowiązki 
wspólników oraz rozdziale 3 organy Spółki – Oddział 3 Zgromadzenie wspólników.

42  Dz. U. z 2016 r. poz. 1578.

43  Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.

44  Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.
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Stosownie do przepisu art. 13 ust. 1 ustawy, w sferze użyteczności publicznej województwo  
może tworzyć spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie,  
a także może przystępować do takich spółek lub spółdzielni.

6. Zasady prowadzenia rachunkowości, określone przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości45, obowiązywały we wszystkich podmiotach, przewidzianych do kontroli. 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji46 definiuje w art. 11 
ust. 4 tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania  
ich poufności. 
Zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych,  
których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych, reguluje ustawa z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych47. 
Postępowanie kontrolerów NIK przy uzyskiwaniu danych osobowych szczególnie chronionych 
określone jest w Zarządzeniu Nr 15/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 14 maja 2012 r. 
w sprawie postępowania kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli przy uzyskiwaniu danych osobowych 
szczególnie chronionych.

45  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047.

46  Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.

47  Dz. U. z 2016 r. poz. 922.
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Wykaz jednostek objętych kontrolą 

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Imię i nazwisko kierownika

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

2. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Spółka z o.o. Stanisław Nowak

3. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Michał Kaczmarzyk
Mariusz Szpikowski (od 15 stycznia 2016 r.)
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Wykaz aktów prawnych

Źródła prawa krajowego:
1. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, ze zm.).

3. Ustawa z  dnia 23  października 1987  r. o  przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”  
(Dz. U. Nr 33, poz. 185 ze zm.).

4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

5. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578).

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

7. Ustawa z  dnia 31  stycznia 1989  r. o  gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych  
(Dz. U. z 1992 r. Nr 6 poz. 27 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 j.t.). 

9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383).

10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, 
poz. 1503 ze zm.).

12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

13. Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu  
do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) – (M.P.2013, poz. 75).

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 250, poz. 1503). 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Infrastruktury i  Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i  Gospodarki 
Morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1390). 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 27  marca 2015  r. w  sprawie wykazu spółek będących 
założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 565).

Źródła prawa unijnego:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. 

w  sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 
i uchylające decyzję nr 661/2010/UE – (Dz.U.UE.L.2013.348.1).

2. Decyzja Parlamentu Europejskiego i  Rady Nr  661/2010/UE z  dnia 7  lipca 2010  r. w  sprawie 
unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (wersja 
przekształcona) – (Dz. U. L 204 z 05.08.2010, s. 1 ze zm.).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) Nr  1303/2013 z  dnia 17  grudnia 2013  r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na  rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i  Rybackiego 
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i  Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – (Dz.U.UE.L.2013.347.320 ze zm.). 
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4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) Nr  539/2010 z  dnia 16  czerwca 2010  r. 
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr  1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności w  odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w  odniesieniu do niektórych 
przepisów w zakresie zarządzania finansowego - (Dz. U. L 158 z 24.06.2010, s. 1). 
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Wykaz organów, którym przekazano Informację

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Wiceprezes Rady Ministrów

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

8. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju 

9. Sejmowa Komisja Infrastruktury 

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

11. Senacka Komisja Infrastruktury 

12. Minister Infrastruktury i Budownictwa

13. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

14. Marszałek Województwa Podkarpackiego

15. Wojewoda Podkarpacki

16. Prezydent Miasta Rzeszowa


