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GEN 4.1.1 LOTNISKO BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO
BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje
użytych w niej pojęć:

The terms used in this Schedule of Charges have the following
meanings:

1.1 PLB S.A. – Port Lotniczy Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy, 85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 12; adres do
korespondencji: 85-006 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1; spółka
zarządzająca lotniskiem BYDGOSZCZ/Szwederowo.

1.1 PLB S.A. means Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (Bydgoszcz Airport),
with its registered office in Bydgoszcz, at ul. Grodzka 12, 85-109
Bydgoszcz; correspondence address: ul. Paderewskiego 1, 85-006
Białe Błota; company in charge of BYDGOSZCZ/Szwederowo
aerodrome.

1.2 Lotnisko BYDGOSZCZ/Szwederowo – lotnisko użytku publicznego
położone na obszarze gm. Białe Błota i m. Bydgoszczy,
zarejestrowane w rejestrze lotnisk cywilnych pod numerem
rejestracyjnym EPBY.

1.2 BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome means the public
aerodrome situated in the district of Białe Błota, the town of
Bydgoszcz, entered in the commercial aerodrome register as EPBY.

1.3 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) –
maksymalna masa statku powietrznego, będąca wartością podaną
w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego lub w innym
równorzędnym dokumencie.

1.3 Maximum take-off weight means maximum aircraft weight given in
the aircraft’s Certificate of Airworthiness or another equivalent
document.

1.4 Pasażer – osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca
członkiem jego załogi.

1.4 Passenger means a person travelling aboard an aircraft, who is not
a crew member.

1.5 Pasażer tranzytowy – pasażer, który przyleciał na lotnisko i nie
opuszczając statku powietrznego, kontynuuje podróż tym samym
statkiem powietrznym.

1.5 Transit passenger means a passenger arriving at the aerodrome
and continuing the journey by the same aircraft without leaving the
aircraft.

1.6 Nowe połączenie – połączenie regularne do portu nieobsługiwanego
przez żadnego przewoźnika operującego na lotnisku BYDGOSZCZ/
Szwederowo w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
uruchomienie połączenia.

1.6 New connection means a regular flight connection to an airport
where no carriers who have operated at BYDGOSZCZ/Szwederowo
aerodrome within the 12 months preceding the introduction of such
new connection have flown.

1.7 Lot “touch and go” – lot polegający na wykonaniu lądowania i startu
bez procedur kołowania i obsługi naziemnej statku powietrznego.

1.7 “Touch and go” flight means a flight in which the aircraft lands and
takes off with no taxiing and no ground personnel attendance.

1.8 Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik danego statku
powietrznego do rejestru statków powietrznych.

1.8 Aircraft user means the owner of an aircraft or another person
entered as the user of this aircraft in the aircraft register.

1.9 Lot przekierowany (diverted flight) – lot statku powietrznego, który
planowo miał lądować na innym lotnisku, jednak z przyczyn
pogodowych, technicznych, bądź innych został skierowany na
lotnisko BYDGOSZCZ/Szwederowo.

1.9 Diverted flight means an aircraft flight which had been scheduled to
land at a different aerodrome, but for reasons connected with
adverse weather conditions, technical problems or otherwise has
been diverted to BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome.

1.10 Połączenie regularne – jest to regularny przewóz lotniczy, jeżeli w
każdym locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do
przewozu pasażerów i bagażu są publicznie oferowane do nabycia,
wykonywany między tymi samymi punktami według
opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub
z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.10 Regular connection means regular air transport where for each flight
the space in the aircraft designated for passengers and luggage is
publicly available, and transport is between set locations as per a
published schedule, at set times or at a frequency indicating that
flights are regular.

1.11 Lot czarterowy – jest to przewóz lotniczy dokonywany na podstawie
umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do
dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność
statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu
pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez
czarterującego.

1.11 Chartered flight means air transport based on air charter agreement,
in which the air carrier makes an agreed number of seats or amount
of space in the aircraft available to the chartering party for the
purpose of transporting a certain number of passengers, amount of
luggage, goods or mail, as indicated by the chartering party.

1.12 Regularny lot cargo – jest to transport lotniczy obejmujący wyłącznie
przewóz towarów, wykonywany między tymi samymi punktami w
stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na
regularność lotów.

1.12 Regular cargo flight means air transport which only involves goods,
performed between set locations, at set times or at a frequency
indicating that flights are regular.

1.13 Obloty statków powietrznych – loty związane z wykonywaniem
serwisów technicznych statków powietrznych realizowanych przez
podmioty realizujące usługi na rzecz statków powietrznych Sił
Zbrojnych RP.

1.13 Aircraft test flights mean flights connected with the servicing of
aircraft by entities providing services with respect to Polish Army
aircraft.

1.14  Termin “miesięczny” oznacza pełny miesiąc kalendarzowy. 1.14 The term “monthly” refers to a full calendar month.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. GENERAL PROVISIONS
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2.1. Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PLB S.A., przez
użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług
świadczonych przez PLB S.A. W przypadku wystąpienia trudności z
identyfikacją użytkownika statku powietrznego opłatami obciążony
zostanie właściciel statku.

2.1 The airport charges are payable to PLB S.A., by the user of an
aircraft who makes use of services provided by PLB S.A. If it is not
possible to identify the aircraft user, airport charges will be imposed
on this aircraft’s owner.

2.2 Skorzystanie z usług PLB S.A. jest jednoznaczne z przyjęciem
wszystkich warunków niniejszej taryfy.

2.2 Using a service provided by PLB S.A. is tantamount to acceptance
of all terms and conditions hereof.

2.3 Stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do
których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej
odrębnymi przepisami.

2.3 Rates set forth herein are net, and VAT as per separate applicable
regulations will be added to them.

2.4 Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN). 2.4 Rates are given in Polish zloty (PLN).

3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO 3. AIRCRAFT LANDING CHARGE

3.1 Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego,
pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku
BYDGOSZCZ/Szwederowo.

3.1 The landing charge, which also includes take-off, is payable for each
landing of an aircraft at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome.

3.2 Opłata za lądowanie, pobierana za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW), wynosi:

3.2 The landing charge, payable for each started tonne of maximum
take-off weight (MTOW), is:

do 2 t MTOW 50,00 PLN up to 2 t MTOW 50.00 PLN

powyżej 2 t do 25 t MTOW 50,00 PLN/t more than 2 t up to 25 t MTOW 50.00 PLN/t

powyżej 25 t do 40 t MTOW 45,00 PLN/t more than 25 t up to 40 t MTOW 45.00 PLN/t

powyżej 40 t do 60 t MTOW 40,00 PLN/t more than 40 t up to 60 t MTOW 40.00 PLN/t

powyżej 60 t do 80 t MTOW 35,00 PLN/t more than 60 t up to 80 t MTOW 35.00 PLN/t

powyżej 80 t MTOW 30,00 PLN/t more than 80 t MTOW 30.00 PLN/t

3.3 Opłaty określone w pkt. 3.2 obniża się o 50% dla śmigłowców. 3.3 Charges set forth in section 3.2 are reduced by 50% for helicopters.

4. OPŁATA POSTOJOWA 4. PARKING CHARGE

4.1 Opłata postojowa statku powietrznego na wyznaczonej do tego
powierzchni lotniska BYDGOSZCZ/Szwederowo pobierana jest za
każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku
powietrznego (MTOW) i za każde rozpoczęte 24 godziny postoju i
wynosi 8,00 PLN.

4.1 The aircraft parking charge for parking in the specially designated
area of BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome is payable for each
started tonne of maximum aircraft weight (MTOW) and for each
started 24 hours of parking; it is PLN 8.00.

4.2 Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu
znalezienia się na płycie postojowej do momentu jej opuszczenia
przez statek powietrzny.

4.2 The aircraft parking time is the time from the moment an aircraft
enters the apron to the moment it leaves the apron.

4.3 Za postój trwający do 90 min opłaty określonej w pkt. 4.1 nie pobiera
się.

4.3 The charge set forth in section 4.1 is not payable for parking times
shorter than 90 min.

5. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 5. DEPARTING PASSENGER CHARGE

5.1 Opłata pasażerska za pasażera odlatującego pobierana jest za
każdego pasażera odlatującego i wynosi 30,00 PLN za osobę.

5.1 The passenger charge for a departing passenger is payable for each
departing passenger, and equals PLN 30.00 per person.

5.2 Opłacie określonej w pkt 5.1 nie podlegają: 5.2 The charge in section 5.1 is not payable for:

a) pasażerowie tranzytowi, a) transit passengers,

b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania w samolocie
osobnego miejsca pasażerskiego.

b) children under 2 not entitled to a separate seat on the plane.

6. OPŁATY DODATKOWE 6. ADDITIONAL CHARGES

6.1 Zanieczyszczenia nawierzchni lotniskowych. 6.1 Contamination of airport surfaces.

Opłaty pobiera się za zanieczyszczenie nawierzchni lotniskowych
spowodowanych przez użytkowników lotniska BYDGOSZCZ/
Szwederowo w następującej wysokości za każdy 1 m2

zanieczyszczonej powierzchni:

Users of BYDGOSZCZ/Szwederowo will be charged for any
contamination of airport surfaces that they have caused. The
charges for each sq m of contaminated surface are as follows:

Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN]

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 80,00 Removal of spilled fuels and lubricants 80.00

Usunięcie innych zanieczyszczeń 50,00 Removal of other contamination 50.00
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6.2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie postoju. 6.2. Additional security during aircraft parking.

Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statku
powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym:

Charges are payable for non-standard aircraft security services
during parking at the airport:

Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN]

Ochrona statku powietrznego przez pracownika SOL (PLN/h)
za każdego pracownika

140,00
Guarding of aircraft by Airport Security Service (PLN/hour) per
each person

140.00

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za
1 punkt świetlny

105,00
Special lighting of the parking spot (PLN/day) per each light

105.00

Wygrodzenie stanowiska postojowego 250,00 Fencing of the parking spot 250.00

6.3 Zabezpieczenie statku powietrznego podczas tankowania przez
Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą.

6.3 Protection of the aircraft during refuelling by the Airport Rescue and
Fire Service.

Opłatę pobiera się za usługę zabezpieczenia tankowania statku
powietrznego przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą
podczas wsiadania, przebywania na pokładzie lub wysiadania
pasażerów. Cena jednej operacji wynosi 80,00 PLN.

The charge is payable for refuelling protection by the Airport Rescue
and Fire Service while passengers are boarding, staying aboard or
leaving the aircraft. The cost of a single operation is PLN 80.00.

6.4 Zabezpieczenie statku przez Lotniskową Służbę Ratowniczo
Gaśniczą podczas prób silnikowych oraz oblotów statków
powietrznych.

6.4 Protection of the aircraft by the Airport Rescue and Fire Service
during engine tests and aircraft flight tests.

Opłata wynosi 500,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę. The charge is PLN 500.00 per each started hour.

6.5 Otwarcie bramy do strefy zastrzeżonej lotniska przez pracownika
Służby Ochrony Lotniska z wyłączeniem bramy centralnej.

6.5 Opening of the gate to the airport restricted area by the Airport
Security Service member, excluding the main gate.

Otwarcie bramy wiąże się z przeprowadzeniem kontroli
bezpieczeństwa osób i pojazdów. Cena jednej operacji wynosi
50,00 PLN.

Opening of the gate requires checking the safety of people and
vehicles. Price for a single operation is PLN 50.00.

6.6 W przypadku gdy operacja określona w pkt 6.5 będzie wiązała się z
koniecznością pozostania przy bramie pracownika Służby Ochrony
Lotniska i fizycznym zabezpieczeniem strefy zastrzeżonej lotniska
przez czas trwający powyżej 15 min, w miejsce opłaty określonej w
pkt 6.5 zastosowanie będzie miała opłata w wysokości 100,00 PLN
za każdą rozpoczętą godzinę trwania tej usługi.

6.6 If, during the operation specified in 6.5, the Airport Security Service
member is required to remain at the gate and the restricted airport
area must be physically protected for more than 15 minutes, the
payment indicated in 6.5 is replaced with a payment of PLN 100.00
for each started hour of such service.

7. ZNIŻKI OD OPŁAT 7. EXTRA CHARGES

7.1 Opłaty określone w pkt. 3.2 taryfy obniża się o 10,00 PLN/t dla
statków powietrznych realizujących regularne połączenia
pasażerskie.

7.1 Charges set forth in section 3.2 are hereby reduced by PLN 10.00/t
for regular passenger flight aircraft.

7.2 Użytkownikowi statku powietrznego, który otworzy nowe połączenie
regularne udziela się zniżki w wysokości:

7.2 An aircraft user who opens a new regular connection receives a
discount of:

60% w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania nowego
połączenia

60% during the first 12 months of operating a new connection

50% w okresie od 13. do 24. miesiąca funkcjonowania nowego
połączenia

50% between months 13 and 24 of operating a new connection

40% w okresie od 25. do 36. miesiąca funkcjonowania nowego
połączenia

40% between months 25 and 36 of operating a new connection

od opłaty określonej w pkt. 3 taryfy. on the charge set forth in section 3 herein.

7.3 Użytkownikowi statku powietrznego realizującemu regularne loty
pasażerskie udziela się zniżki w wysokości:

7.3 User of the aircraft who performs regular scheduled flights receives
a discount of:

10% przy 4 - 10 operacji miesięcznie 10% for 4-10 operations per month

15% przy 11 - 30 operacji miesięcznie 15% for 11-30 operations per month

20% przy 31 i więcej operacji miesięcznie 20% for 31 or more operations per month
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od opłaty określonej w pkt. 3 taryfy za lądowanie jednego statku
powietrznego oraz pkt. 4 taryfy za postój statku powietrznego.

on the charge set forth in section 3 herein, for a landing of a single
aircraft; and section 4 herein, for aircraft parking.

7.4 Użytkownikowi statku powietrznego realizującego regularne
połączenia pasażerskie udziela się zniżki w wysokości:

7.4 An aircraft user who operates regular passenger connections
receives a discount of:

5% przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 650-1300
pasażerów miesięcznie

5% for carrying (departing passengers) 650-1.300 passengers a
month

10% przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 1301-2500
pasażerów miesięcznie

10% for carrying (departing passengers) 1.301-2.500 passengers
a month

15% przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 2501-3800
pasażerów miesięcznie

15% for carrying (departing passengers) 2.501-3.800 passengers
a month

20% przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 3801-5100
pasażerów miesięcznie

20% for carrying (departing passengers) 3.801-5.100 passengers
a month

30% przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 5101-6400
pasażerów miesięcznie

30% for carrying (departing passengers) 5.101-6.400 passengers
a month

40% przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) 6401-8000
pasażerów miesięcznie

40% for carrying (departing passengers) 6.401-8.000 passengers
a month

50% przy przewiezieniu (pasażerowie odlatujący) powyżej 8000
pasażerów miesięcznie

50% for carrying (departing passengers) over 8.000 passengers a
month

od opłaty określonej w pkt. 5 taryfy, za pasażera odlatującego.
Zniżka będzie przyznawana w następujący sposób:

on the charge set forth in section 5 herein, per a departing
passenger. The discount will be applied as follows:

a) w przypadku przyjęcia miesięcznego okresu rozliczeniowego –
zniżka za dany miesiąc będzie obliczana na podstawie ilości
przewiezionych pasażerów w danym miesiącu i zostanie
uwzględniona w fakturze wystawionej po upływie tego miesiąca;

a) if a monthly settlement is adopted, a discount for a given month
shall be calculated based on the number of passengers carried in
this month, and such discount shall be included in an invoice issued
after that month ends;

b) w przypadku przyjęcia okresu rozliczeniowego krótszego niż
miesięczny – zniżka będzie przyznawana po zakończeniu danego
miesiąca na podstawie ilości przewiezionych pasażerów w danym
miesiącu i zostanie uwzględniona w fakturze korygującej
wystawionej po upływie tego miesiąca, w której to wszystkie faktury
z danego miesiąca, wystawione zgodnie z przyjętym okresem
rozliczeniowym, zostaną skorygowane o nabytą zniżkę;

b) if a shorter than monthly settlement period is adopted, a discount
shall be applied after a given month ends, based on the number of
passengers carried in this month, and such discount shall be
included in an adjustment invoice issued after this month ends, with
such adjustment invoice adjusting all invoices from a given month,
issued according to the adopted settlement period, for the discount
amount;

c) w przypadku przyjęcia okresu rozliczeniowego dłuższego niż
miesięczny – zniżka będzie przyznana odrębnie za każdy miesiąc w
ramach przyjętego okresu rozliczeniowego, w którym zostały
spełnione warunki do jej nabycia; wartość nabytych zniżek zostanie
uwzględniona w fakturze wystawionej po zakończeniu przyjętego
okresu rozliczeniowego.

c) if a longer than monthly settlement period is adopted, a discount
shall be applied separately for each month as part of the adopted
settlement period, during which conditions for obtaining such
discount are met; the amount of obtained discounts shall be
included in an invoice issued after the adopted settlement period
ends.

7.5 Użytkownikowi statku powietrznego udziela się zniżki 97% od
opłaty określonej w pkt. 3 taryfy z tytułu wykonywanych lotów "touch
and go".

7.5 An aircraft user receives a 97% discount on the charge set forth in
section 3 herein in respect of “touch and go” training flights.

7.6 Użytkownikowi statku powietrznego udziela się zniżki 50% od
opłaty określonych w pkt. 3 taryfy z tytułu lotu przekierowanego
(diverted flight).

7.6 An aircraft user receives a 50% discount on the charge set forth in
section 3 herein in respect of a diverted flight.

7.7 Użytkownikowi statku powietrznego, który otworzy nowy regularny
lot cargo udziela się zniżki w wysokości:

7.7 An aircraft user who opens a new regular cargo flight receives a
discount of:

95% w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania nowego
regularnego lotu cargo

95% during the first 12 months of operating a new regular cargo
flight

90% w okresie od 13. do 24. miesiąca funkcjonowania nowego
regularnego lotu cargo

90% between months 13 and 24 of operating a new regular cargo
flight

85% w okresie od 25. do 36. miesiąca funkcjonowania nowego
regularnego lotu cargo

85% between months 25 and 36 of operating a new regular cargo
flight

od opłaty określonej w pkt. 3 taryfy. on the charge set forth in section 3 herein.
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7.8 W przypadku uzyskania kilku rabatów użytkownikowi przysługują
wszystkie rabaty z uwzględnieniem reguły, iż rabaty dotyczące tej
samej opłaty nie podlegają sumowaniu i są przyznawane zgodnie z
kolejnością wymienioną w taryfie tzn. cenę podstawową obniża się
o przysługujący rabat, a następnie od obniżonej ceny odejmuje się
kolejny rabat.

7.8 A user eligible for more than one discount, will receive all these
discounts; however, discounts concerning the same charge are not
added and are applied in the order listed in the Schedule of
Charges, which means that the standard price is reduced by an
applicable discount, and then the next discount is deducted from the
already reduced price.

Przykładowe naliczenie rabatu z tytułu lądowania dla nowego
połączenia regularnego:

Example calculation of discount in respect of landing for a new
regular connection:

Dane: Details:

OP – opłata za lądowanie za 1 MTOW zgodnie z tabelą w pkt. 3.2 –
dla przykładu ustalono samolot o masie 80 MTOW, tj. z tytułu
lądowania 35,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę masy startowej
(pkt. 3.2 taryfy).

OP – landing charge for 1 MTOW as per the table in 3.2 herein – the
aircraft weight in this example is 80 MTOW, for which the landing
charge amounts to PLN 35.00 per each started tonne of take-off
weight (section 3.2 of the Schedule of Charges).

Ra – zniżka dla regularnego połączenia pasażerskiego (pkt. 7.1
taryfy) – 10,00 PLN.

Ra – discount for a regular passenger connection (section 7.1
herein) – PLN 10.00.

Rb – zniżka z tytułu nowego połączenia regularnego (pkt. 7.2 taryfy)
– 60%.

Rb – discount in respect of a new regular connection (section 7.2
herein) – 60%.

Rc – wykonano 10 operacji lotniczych w miesiącu (pkt. 7.3 taryfy) –
10%.

Rc – ten aircraft operations took place during the month (section 7.3
herein) – 10%.

T – wysokość opłaty za 1 MTOW po przyznanych rabatach. T – charge amount per 1 MTOW after discounts have been applied.

Wzór: Formula:

T = ((OP-Ra)-Rb)-Rc T = ((OP-Ra)-Rb)-Rc

Dla podanego przykładu: In this example:

T = ((35.00 PLN – 10.00 PLN) - 60% ) - 10% T = ((PLN 35.00-PLN 10.00) - 60%) - 10%

T = 9.00 PLN/1 MTOW T = PLN 9.00/1 MTOW

8. ZWOLNIENIA Z OPŁAT 8. EXEMPTIONS FROM CHARGES

PLB S.A. nie pobiera opłat lotniskowych od podmiotu realizującego
w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

PLB S.A. exempts from airport charges any entities which in the
public interest perform tasks connected with the following flights:

8.1 W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia
oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest
wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej –
potwierdzonego odpowiednią uwagą w planie lotu lub
następującym statusem lotu:

8.1 With the aim of preventing effects of natural disasters or removing
such effects, and saving human lives or preventing injury, unless the
flight is performed as part of an entrepreneurial activity – as
confirmed by a relevant remark in the flight plan or the following
flight status:

– HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia
pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby
medyczne), lub

– HOSP (aircraft flight made in order to provide medical assistance,
reported by relevant medical services), or

– SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję
poszukiwawczo-ratowniczą), lub

– SAR (flight of an aircraft on a search/rescue mission), or

– HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji
humanitarnej), lub

– HUM (flight of an aircraft participating in a humanitarian mission),
or

8.2 W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego – potwierdzonego odpowiednią
uwagą w planie lotu lub następującym statusem lotu:

8.2 For border protection, ensuring state security or public order – as
confirmed by a relevant remark in the flight plan or the following
flight status:

– STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w
misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej),
lub

– STATE (state or civilian aircraft flight as part of a military, police,
customs or border patrol mission), or

– GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania
związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem
publicznym i ochroną granicy), lub

– GARDA (a password for performance of tasks by aircraft related
to general security, public order or border protection), or

8.3 Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego
monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa,
przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby
zajmującej stanowisko równorzędne – potwierdzonego
odpowiednią uwagą w planie lotu lub następującym statusem lotu:

8.3 Solely in order to carry, as part of an official trip, a reigning monarch
with his/her family, head of state, head of parliament or its chamber,
head of government or a person holding an equivalent post – as
confirmed by a relevant remark in the flight plan or the following
flight status:

– statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany
przez Szefa Biura Ochrony Rządu).

– HEAD (a flight status of a Polish aircraft conferred by the Head of
the Government Protection Bureau).
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8.4 Podmiot, uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z opłaty,
przekazuje zarządzającemu lotniskiem użytku publicznego, nie
później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu
potwierdzającego prawo do skorzystania ze zwolnienia. Kopię
planu lotu należy przesłać drogą poczty elektronicznej na adres:

8.4 Entities entitled to exemptions from charges must provide the
administrator of a public airport, within not more than 24 hours of the
occurrence of an event incurring airport charges, a copy of the flight
plan to confirm their entitlement to exemption. Flight plan copies
must be sent by e-mail to:

a) info@bzg.aero a) info@bzg.aero

b) kasa@bzg.aero b) kasa@bzg.aero

9. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 9. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES

PLB S.A. może odmówić świadczenia usług podmiotowi
korzystającemu z usług lotniska, jeżeli podmiot ten dopuścił się
zwłoki, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w regulowaniu
opłat lotniskowych należnych PLB S.A., pod warunkiem, że nie
spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania operacji
lotniczych, pasażerów lub ładunków (towarów i poczty). PLB S.A.
zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku powietrznego ze
względu na ważne okoliczności związane z funkcjonowaniem
lotniska, uniemożliwiające bezpieczne lądowanie.

PLB S.A. may refuse to provide services to an entity using the
aerodromes’s services if such entity has defaulted, as defined by
the Civil Code, on payment of airport charges due for PLB S.A.,
provided that this will not cause any risk to the safety of aircraft
operations, passengers or cargo (goods and mail). PLB S.A.
reserves the right to refuse acceptance of an aircraft due to critical
circumstances connected with the operation of the aerodrome,
which render safe landing impossible.

Taryfa opłat wchodzi w życie z dniem 31.12.2013 roku. This schedule of charges will become effective as of 31 December
2013.
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GEN 4.1.2 LOTNISKO GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY
GDAŃSK LECH WALESA AERODROME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL CONDITIONS
1.1 Niniejsza "Taryfa opłat za usługi lotnicze" (zwana dalej "taryfą")

obejmuje opłaty pobierane przez "Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o." z
siedzibą w Gdańsku, ul. Słowackiego 200, 80 - 298 Gdańsk,
zarządzający lotniskiem GDAŃSK im. Lecha Wałęsy, za usługi
świadczone przez wyżej wymieniony podmiot oraz warunki
stosowania tych opłat.

1.1 This "Tariff for Aeronautical Services" (hereinafter referred to as
"The Tariff") contains charges imposed by "Port Lotniczy Gdańsk
Sp. z o.o." with its seat at ul. Słowackiego 200, 80 - 298 Gdańsk,
managing the GDAŃSK Lech Walesa aerodrome, for services
rendered by the aforementioned entity, as well as the terms of
charging.

1.2 Opłaty składają się z: 1.2 The charges include:
a) opłaty za lądowanie; a) landing charge;
b) opłaty za pasażera odlatującego; b) departing passenger charge;
c) opłaty za postój statku powietrznego; c) parking charge;
d) opłat za usługi dodatkowe. d) charges for additional services.

1.3 Opłaty objęte niniejszą taryfą są dokonywane na rzecz podmiotu
wymienionego w pkt 1.1 przez użytkownika statku powietrznego
korzystającego z usług świadczonych przez ten podmiot, zwanego
dalej "usługobiorcą". W przypadku trudności z identyfikacją
użytkownika statku powietrznego opłatami będzie obciążany
właściciel statku powietrznego.

1.3 All charges referred to in this Tariff are payable by the user of
aircraft, hereinafter referred to as "service user", to the entity named
in point 1.1 for services rendered by this entity. Should identification
of the aircraft user prove difficult, the owner of the aircraft shall be
charged.

1.4 Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich
warunków niniejszej taryfy.

1.4 The use of any service referred to herein shall imply the acceptance
of all terms provided for in this Tariff.

1.5 Opłaty za usługi dodatkowe nie wymienione w niniejszej taryfie,
świadczone na życzenie usługobiorcy, są ustalane oddzielnie, przed
wykonaniem usługi.

1.5 Charges for additional services which are not mentioned herein and
are provided at the request of the service user, shall be agreed
separately prior to rendering the service.

1.6 Od opłat wymienionych w niniejszej taryfie zwolnione są loty
polskich państwowych statków powietrznych wykonywane w
sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej.

1.6 Charges specified in this Tariff do not apply to the flights of Polish
state aircraft performed in cases of direct danger to public safety, the
safety of the state or the state border.

1.7 Nie pobiera się opłat lotniskowych za lądowanie i postój: 1.7 No aerodrome charges shall be imposed for the landing and
parking of: 

a) statków powietrznych nie posiadających własnego napędu, a) non-propulsion aircraft,
b) związany z lotami poszukiwawczo-ratowniczymi (SAR - Search

and Rescue),
b) aircraft engaged in search and rescue (SAR) flights,

c) związany z lotami, w których zaistniała konieczność powrotu
bez żadnego międzylądowania na lotnisko startu z przyczyn
technicznych lub meteorologicznych,

c) aircraft performing flights terminated due to technical or
meteorological reasons at the aerodrome from which the
aircraft has taken off and during which no intermediate landing
has been made,

d) statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed
skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia
ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.

d) aircraft performing flights to combat the effects of natural
disasters and human health and life-saving flights, unless they
are performed as statutory flights within the scope of business
activity.

1.8 Stawki taryfowe wyrażone są w walucie polskiej PLN. 1.8 All charges are stated in Polish currency PLN.
1.9 Stawki opłat podane w niniejszej taryfie nie obejmują podatku od

towarów i usług (VAT). Opodatkowanie podatkiem VAT odbywa się
na podstawie obowiązujących przepisów.

1.9 The charges stipulated in this Tariff are exclusive of Value Added
Tax. VAT shall be calculated in accordance with the valid
regulations.

2. DEFINICJE 2. DEFINITIONS
Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje
użytych w niej pojęć:

The following definitions of the terms used herein shall be adopted
for the purposes of this Tariff:

2.1 Statek powietrzny: urządzenie zdolne do unoszenia się w atmo-
sferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie
powietrza odbitego od podłoża.

2.1. Aircraft: a vehicle capable of travelling in the air as a result of action
of air other than the action of air rebounded from the ground.

2.2 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW):
maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie sprawności statku powietrznego, dzienniku
pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

2.2 Maximum take-off weight (MTOW): the maximum take-off weight
permissible for take-off as specified in the Certificate of
Airworthiness, journey log book or another equivalent official
document.

2.2.1 Jeżeli MTOW nie została podana zgodnie z zasadami określonymi
w pkt. 9.1, dla  celów kalkulacji opłat będzie przyjęta największa
maksymalna masa startowa dla statku powietrznego danego typu.

2.2.1 Where the MTOW has not been specified according to the principles
stipulated in point 9.1, the maximum take-off weight of aircraft of the
same type shall be used as the basis for charge calculation.

2.3 Lot międzynarodowy: lot, w trakcie którego następuje przekro-
czenie granicy państwowej.

2.3 International flight: a flight crossing the Polish state border.

2.4 Lot handlowy: lot związany z lądowaniem handlowym. 2.4 Commercial flight: a flight related to commercial landing.
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2.5 Lądowanie handlowe: lądowanie w celu zabrania lub pozosta-
wienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych
odpłatnie

2.5 Commercial landing: the landing of aircraft for embarkation or
disembarkation of passengers, luggage, cargo or mail transported
for remuneration.

2.6 Pasażer: osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca
członkiem jego załogi.

2.6 Passenger: a person travelling aboard an aircraft who is not
registered as an aircrew member.

2.7 Pasażer w ruchu zagranicznym: pasażer dokonujący odprawy
biletowo-bagażowej poza granicę kraju. Pozostałych pasażerów
uważa się za pasażerów w ruchu krajowym.

2.7 International passenger: a passenger subject to ticket and
baggage check-in clearance at an aerodrome whose destination is
an airport outside Poland. All other passengers shall be considered
to be domestic passengers.

2.8 Pasażer tranzytowy: pasażer, który przyleciał na dane lotnisko
lotem handlowym i nie opuszcza terenu portu lotniczego, kontynuuje
podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym
numerze rejsu.

2.8 Transit passenger: a passenger arriving at an aerodrome by
commercial flight and continuing journey on the same flight number
departing from the same aerodrome, without leaving the airport
premises.

2.9 Przewóz lotniczy: przewozem lotniczym jest przewóz pasażerów,
bagażu, towarów lub poczty wykonywany statkiem powietrznym
odpłatnie.

2.9 Air transport: air transport shall be understood as passenger,
luggage, cargo or mail transport by aircraft, performed for
remuneration.

2.10 Regularny przewóz lotniczy: przewóz lotniczy, jeżeli w każdym
locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu
pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do
nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami
według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach
czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

2.10 Regular air transport: air transport, in which room in the aircraft for
passenger, luggage, cargo or mail transport is publicly offered for
sale in each flight, and the transport is performed between the same
locations in accordance with a published schedule of flights or at
regular intervals or with frequency indicative of a regular character of
flights.

2.11 Nowe połączenie regularne: połączenie danej linii lotniczej
wprowadzane na trasie, w której portem początkowym lub
docelowym jest port lotniczy, do/z którego żadna z linii lotniczych nie
wykonuje w chwili tego wprowadzania regularnych przewozów
lotniczych, a linia lotnicza je wprowadzająca nie oferowała takiego
połączenia w poprzedzających planowane uruchomienie połączenia
dwóch sezonach rozkładowych. Za nowe połączenie regularne
traktuje się również połączenie wykonywane do/z portu lotniczego,
do którego inna linia lotnicza wykonuje w danej chwili regularne
przewozy lotnicze i korzysta, bądź korzystała ze zniżki za
wprowadzenie nowego połączenia regularnego. W tym przypadku
okres trwania zniżki dla każdego kolejnego przewoźnika rozpoczyna
się z dniem podjęcia połączenia regularnego, a kończy z dniem, w
którym kończy się okres obowiązywania zniżki dla pierwszego
przewoźnika, który tę zniżkę uzyskał.

2.11 New regular connection: a given airline’s connection being
introduced on a route in which the initial port or a port of destination
is the airport to/from which none of the airlines performs any regular
air conveyance at the moment of the introduction, and the airline that
introduces them has not offered such connection in two timetable
seasons preceding the planned start-up. A connection, performed
to/from an airport to which another airline provides regular air
conveyance at a given moment and either benefits or benefited from
a discount for introducing the new regular connection, is also treated
as the new regular connection. In this case, duration of a discount
for each subsequent carrier starts on the day a regular connection
has been launched and ends with the day on which the discount’s
binding period expires for the first carrier who has obtained the
discount.

2.12 Przewóz czarterowy: przewóz lotniczy dokonywany na podstawie
umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do
dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność
statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu
pasażerów, bagażu lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

2.12 Charter flights: air transport performed on the basis of an air
charter contract, in which an air carrier undertakes to supply to the
charterer a specified number of passenger seats or specified aircraft
capacity in order to perform a specified transport of passengers,
luggage, cargo or mail indicated by the charterer.

2.13 Polskim państwowym statkiem powietrznym jest: 2.13 Polish State aircraft: 
a) statek powietrzny używany przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Polskiej (wojskowy statek powietrzny);
a) aircraft used by the Polish Military Forces (military aircraft);

b) statek powietrzny używany jest przez jednostki organizacyjne
Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służby
celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku
publicznego).

b) aircraft used by organizational units of Border Guard, Police,
State Fire Guard and customs service (aircraft of public order
service).

3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE 3. LANDING CHARGES
3.1 Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku

powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku
powietrznego.

3.1 The landing charge is payable for each landing of an aircraft at the
aerodrome. This charge also includes the take-off charge.

3.2 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOW)
do 2 ton włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu,
wynosi 75,00 PLN.

3.2 For aircraft of the maximum take-off weight (MTOW) up to 2 metric
tonnes the landing charge, irrespective of flight type, amounts to
75.00 PLN.

3.3 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2
ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW),
niezależnie od rodzaju lotu, i wynosi 25,00 PLN.

3.3 For aircraft of the maximum take-off weight (MTOW) above 2
metric tonnes the landing charge is payable per each commenced
tonne of the MTOW, irrespective of flight type, and amounts to 25.00
PLN.

3.4 Opłaty określone w punkcie 3.2 i 3.3 obniża się o 50% dla
śmigłowców.

3.4 The charges specified in points 3.2 and 3.3 shall be reduced by 50%
for helicopters.

4. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 4. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO
4.1 Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego

pasażera odlatującego.
4.1 The departing passenger charge shall be payable for each departing

passenger.
4.2 Opłata za pasażera odlatującego wynosi 48,00 PLN. 4.2 The departing passenger charge shall be 48.00 PLN.
4.3 Opłacie określonej w punkcie 4.2 nie podlegają: 4.3 The following shall be exempted from the charge referred to in point

4.2:
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- pasażerowie tranzytowi, - transit passengers,
- dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażer-
skiego w samolocie.

- children under 2 years of age who are not entitled to occupy a
separate passenger seat in the aeroplane.

5. OPŁATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO 5. AIRCRAFT PARKING CHARGES
5.1 Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku

powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska.
5.1 The parking charge is payable for the parking of aircraft in the area

of the aerodrome designated for this purpose.
5.2 Opłata za postój statku powietrznego wynosi 4,50 PLN za każdą

rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i
każde rozpoczęte 24 godziny postoju niezależnie od rodzaju lotu.
Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu
startu.

5.2 The parking charge amounts to 4.50 PLN per each commenced
tonne of the maximum take-off weight and each commenced 24
hours of parking regardless of the flight type. Parking time begins to
run at the time of landing and terminates at the time of take-off.

5.3 Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej w punkcie 5.2 nie
pobiera się.

5.3 No charge as specified in 5.2 shall be imposed for parking time up to
4 hours.

6. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE 6. CHARGES FOR ADDITIONAL SERVICES
6.1 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. Opłaty

pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych
zanieczyszczeń spowodowanych lub zgłoszonych przez
użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde
rozpoczęte 10 m2 oczyszczonej powierzchni:

6.1 Removal of contamination from aerodrome surfaces. The following
charges for the removal of contamination from aerodrome surfaces
caused or reported by aerodrome users shall be imposed for each
commenced 10 square metres of cleaned area:

a) usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 1 100,00 PLN a) removal of spilled fuel or grease 1 100.00 PLN
b) usunięcie innych zanieczyszczeń 550,00 PLN b) removal of other contaminations 550.00 PLN
c) dodatkowe odśnieżanie, odladzanie 310,00 PLN c) additional snow removal, de-icing 310.00 PLN

6.2 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania.
Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia
statków powietrznych podczas parkowania w porcie lotniczym za:

6.2 Additional protection of aircraft during parking. The following
charges shall be imposed for non-standard security services for
aircraft parking at the aerodrome:

a) ochronę statku powietrznego przez specjalnego
strażnika (PLN/h za każdego strażnika) 140,00 PLN a) aircraft protection by a special guard (PLN per hour

per each guard) 140.00 PLN

b) specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/
dobę) za 1 punkt świetlny 110,00 PLN b) special lighting of the aircraft stand (PLN per 24 hrs)

per 1 light source 110.00 PLN

c) wygrodzenie stanowiska postojowego za pomocą
taśmy wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (PLN/dobę) 250,00 PLN c) enclosure (fence) around the aircraft stand by means

of plastic band with signal light system (PLN per 24 hrs) 250.00 PLN

6.3 Opłata za zabezpieczenie przez Zakładową Lotniskową Straż
Pożarną tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie
wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na
pokładzie.

6.3 Charge for protection of aircraft refuelling/defuelling during
passenger embarkation/disembarkation and/or staying on board the
aircraft by the Airport Fire Service.

Opłatę pobiera się za usługi zabezpieczenia przez Zakładową
Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowania statku
powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania
pasażerów na pokładzie zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę
statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela
użytkownika statku powietrznego  i wynosi 100,00 PLN.

The charge is calculated for the protection of aircraft refuelling/
defuelling during passenger embarkation/disembarkation and/or
staying on board the aircraft by the Airport Fire Service pursuant to
the decision of the   aircraft commander or another authorized
representative of the aircraft user and it amounts to: 100.00 PLN.

7. ZNIŻKI W OPŁATACH 7. DISCOUNTS
7.1 Zasady udzielania zniżek: 7.1 Discounts on charges referred to herein are valid for:
7.1.1 Udziela się zniżki od opłaty za pasażera odlatującego w ruchu

regularnym krajowym w wysokości 23,00 PLN za każdego
pasażera. Zniżka jest ważna do 31.12.2028 r.

7.1.1 A discount of 23.00 PLN on the departing passenger charge shall be
granted for each passenger departing on a regular domestic flight.
The discount shall be valid until December 31, 2028.

7.1.2 dziela się zniżek od opłat za lądowanie i pasażerów odlatujących dla
nowych połączeń regularnych i dla połączeń zwiększających
częstotliwość na istniejącym już połączeniu (wzrost częstotliwości
powyżej maksymalnej częstotliwości dotychczas oferowanej na
danym połączeniu) wykonywanych statkami powietrznymi o
maksymalnej masie startowej do 50 ton w wysokości 30% lub 40%
w zależności od częstotliwości (w przypadku jednoczesnego
uruchamiania połączeń na kilku kierunkach ich częstotliwości
sumuje się). W przypadku takich połączeń na trasach krajowych
zniżka za lądowanie naliczana jest od stawki już obniżonej na
podstawie punktu 7.1.1. Szczegółowe zasady udzielania zniżek
pokazano w poniższej tabeli.

7.1.2 Discounts on the landing charges and departing passenger charges
for new regular connections or for connections which increase the
frequency of flights on existing flight routes (an increase in frequency
above the maximum frequency of flights offered on a specific service
route so far), performed by aircraft with the maximum take-off weight
up to 50 tonnes. The applicable discount rates shall be 30% or 40%,
depending on the frequency (if new regular flights are launched
simultaneously on several routes, the frequencies shall be added
up). For any such flights on domestic routes, the discount on the
landing charge shall apply to the charge already discounted under
point 7.1.1. Detailed discount rules are shown in the table below. 
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Zniżka I II Discount I II
Wysokość zniżki 40 % 30 % Discount rate 40 % 30 %

Częstotliwość ≥ 6/tydzień 1-5/tydzień Frequency ≥ 6/week 1-5/week
Statek powietrzny < 50 t MTOW < 50 t MTOW Aircraft < 50 t MTOW < 50 t MTOW
Zniżka ważna na 2 lata 2 lata Discount valid for 2 years 2 years

7.1.3 Udziela się zniżek od opłat za lądowanie, pasażerów odlatujących i
parkowanie dla nowych połączeń regularnych i dla połączeń
zwiększających częstotliwość na istniejącym już połączeniu
(dotyczy również nowouruchomionych połączeń od 01.01.2004
roku) wykonywanych statkami powietrznymi o maksymalnej masie
startowej większej niż 50 ton, ale mniejszej niż 100 ton. Wysokość
zniżki uzależniona jest od częstotliwości, a szczegółowe zasady
udzielania zniżek pokazano w poniższej tabeli.

7.1.3 Discounts on the landing charges, departing passenger charges and
parking charges for new regular connections or for connections
which increase the frequency of flights on existing flight routes
(applicable also to new connections launched since January 1,
2004), performed by aircraft with the maximum take-off weight
above 50 tonnes but below 100 tonnes. The discount rates shall
depend on the frequency, and detailed discount rules are shown in
the table below.

Zniżka I II Discount I II
Częstotliwość ≥ 6/tydzień 2-5/tydzień Frequency ≥ 6/week 2-5/week

Statek powietrzny ≥ 50 t MTOW i < 100 t MTOW ≥ 50 t MTOW i < 
100 t MTOW Aircraft ≥ 50 t MTOW and < 100 t 

MTOW
≥ 50 t MTOW and < 

100 t MTOW
Zniżka za lądowanie 50 % 50 % Landing charge 50 % 50 %
Zniżka za pasażera 

odlatującego 50 % 50 % Departing passenger
charge 50 % 50 %

Zniżka za parkowanie 100 % - Parking charge 100 % -
Zniżka ważna do 31.12.2028 r. 31.12.2028 r. Discount valid until December 31, 2028 December 31, 2028

Zniżka za każdego odlatującego pasażera w ruchu krajowym
naliczana jest po uwzględnieniu zniżki określonej w punkcie 7.1.1.

The discount on the departing passenger charge calculated for each
passenger flying on a domestic route shall be applied to the charge
already discounted under point 7.1.1.

7.1.4 Udziela się zniżek od opłat za lądowanie, pasażerów odlatujących i
parkowanie dla nowych połączeń regularnych i dla połączeń
zwiększających częstotliwość na istniejącym już połączeniu,
wykonywanych statkami powietrznymi o maksymalnej masie
startowej większej niż 100 ton. Szczegółowe zasady udzielania
zniżek pokazano w poniższej tabeli.

7.1.4 Discounts on the landing charges, departing passenger charges and
parking charges for new regular connections or for connections
which increase the frequency of flights on existing flight routes,
performed by aircraft with the maximum take-off weight above 100
tonnes. Detailed discount rules are shown in the table below.

Zniżka Discount
Częstotliwość ≥ 1/tydzień Frequency ≥ 1/week

Statek powietrzny ≥ 100 t MTOW Aircraft ≥ 100 t MTOW
Zniżka za lądowanie 80% Landing charge 80 %

Zniżka za odlatującego pasażera 80% Departing passenger charge 80 %
Zniżka za parkowanie 80% Parking charge 80 %

Zniżka ważna do 31.12.2028 r. Discount valid until December 31, 2028
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Zniżka za każdego odlatującego pasażera w ruchu krajowym
naliczana jest po uwzględnieniu zniżki określonej w punkcie 7.1.1.

The discount on the departing passenger charge calculated for each
passenger flying on a domestic route shall be applied to the charge
already discounted under point 7.1.1.

7.1.5 Udziela się zniżek od opłaty za lądowanie i parkowanie dla
cięższych statków powietrznych wprowadzanych na istniejących
dotychczas połączeniach regularnych. Zniżki przyznawane są w
przypadku zmiany samolotu już latającego na danej trasie z
lżejszego niż 50 ton MTOW na cięższy lub równy 50 ton MTOW.
Szczegółowe zasady udzielania zniżek pokazano w poniższej
tabeli.

7.1.5 Discounts on the landing charges and parking charges for heavier
aircraft introduced on existing regular service routes. Discounts
shall be granted if an aircraft with the maximum take-off weight of
less than 50 tonnes is replaced by an aircraft with the maximum
take-off weight of or above 50 tonnes. Detailed discount rules are
shown in the table below.

Zniżka I II Discount I II
Częstotliwość ≥ 6/tydzień 2-5/tydzień Frequency ≥ 6/week 2-5/week

Zniżka za lądowanie 50 % 50 % Landing charge 50 % 50 %
Zniżka za parkowanie 100 % - Parking charge 100 % -

Zniżka ważna do 31.12.2028 r. 31.12.2028 r. Discount valid until December 31, 2028 December 31, 2028

7.1.6 Udziela się zniżki od opłat za lądowanie za loty szkoleniowe
wykonywane samolotami o MTOW równym bądź wyższym niż 20
ton, na zasadach pokazanych w poniższej tabeli.

7.1.6 Discounts on landing charges for training flights performed by
aircraft with the maximum take-off weight of or above 20 tonnes,
according to the principles shown in the table below.

Zniżka Discount
Zniżka za lądowanie 70 % Landing charge 70 %

Częstotliwość każda Frequency any
Statek powietrzny ≥ 20 t MTOW Aircraft ≥ 20 t MTOW

7.1.7 Udziela się zniżki od opłat za lądowanie i odprawionych pasażerów
dla samolotów General Aviation pod warunkiem wykonania 15 lub
więcej operacji lądowania w miesiącu. Szczegółowe zasady
udzielania zniżek pokazano w poniższej tabeli.

7.1.7 Discount on landing charges and departing passenger charges for
General Aviation operations, provided that there are 15 or more
landing operations per month. Detailed discount rules are shown in
the table below.

Zniżka Discount
Zniżka za lądowanie 50 % Landing charge 50 %

Zniżka za odlatującego pasażera 50% Departing passenger charge 50 %
Częstotliwość ≥ 15 operacji lądowania/miesiąc Frequency ≥ 15 landing operations/month

Statek powietrzny bez ograniczeń MTOW Aircraft no MTOW limitations

Zniżka za każdego odlatującego pasażera w ruchu krajowym naliczana jest po
uwzględnieniu zniżki określonej w punkcie 7.1.1.

The discount on the departing passenger charge calculated for each passenger
flying on a domestic route shall be applied to the charge already discounted
under point 7.1.1.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 8. TERMS OF PAYMENT
8.1 Opłaty wymienione w niniejszej taryfie są pobierane przez Biuro

Odpraw Załóg przed wykonaniem startu.
8.1 Charges quoted herein shall be collected at the ATS Reporting

Office (ARO) prior to take-off.
8.2 Kasa Biura Odpraw Załóg przyjmuje: 8.2 ARO cash desk collects:

a) płatności dokonywane za pomocą następujących kart
kredytowych:

a) payments by the following credit cards:

EUROCARD, MAESTRO, MASTERCARD, VISA, VISA
ELECTRON, AMERICAN EXPRESS.

EUROCARD, MAESTRO, MASTER CARD, VISA, VISA
ELECTRON, AMERICAN EXPRESS.

b) czeki akceptowane przez Narodowy Bank Polski, b) cheques accepted by the National Bank of Poland,
c) wpłaty gotówkowe. c) payments in cash.

8.3 Biuro Odpraw Załóg ma prawo do odmowy przyjęcia kart
kredytowych, banknotów i/lub czeków uszkodzonych i/lub
zabrudzonych oraz tych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości co do ich autentyczności i/lub ważności.

8.3 ATS Reporting Office is authorised to refuse to honour any credit
cards, bank notes and/or cheques which are damaged and/or dirty,
or whose authenticity and/or validity are subject to reasonable
doubt.

8.4 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych (lub zatrzymanych) kart
kredytowych, banknotów i/lub czeków nie zwalnia płatnika od
konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających z
niniejszej taryfy. 

8.4 The decision to hold and/or refuse to honour any credit card, bank
note and/or cheque does not exempt the payer from the obligation
to pay appropriate charges as specified herein.
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8.5 Opłaty, o których mowa w niniejszej taryfie są pobierane na
podstawie faktur wystawianych przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z
o.o.

8.5 Charges referred to herein shall be invoiced by Port Lotniczy
Gdańsk Sp. z o.o.

8.6 Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług
lotniskowych opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych
faktur w trybie rozliczeń okresowych. Warunkiem dokonywania
rozliczeń okresowych jest zawarcie stosownej umowy w tym
zakresie.

8.6 Charges to be paid by regular users of aerodrome services may be
collected periodically on the basis of summary invoices issued. The
conclusion of a relevant contract is a precondition for the periodical
collection of charges. 

8.7 Płatności omówione w pkt 8.6 muszą być realizowane w terminie   i
na konto bankowe podane na fakturze.

8.7 The payments referred to in point 8.6 should be effected in due time
to the bank account specified in the invoice.

8.8 Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane odsetki w
wysokości ustawowej.

8.8 Statutory interest shall be payable for overdue payments.

9. ZBIERANIE INFORMACJI 9. COLLECTION OF INFORMATION
9.1 Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania w terminie do dnia 1

marca każdego roku informacji dotyczących znaków
rejestracyjnych, typów i wersji oraz maksymalnej masy startowej
statków powietrznych, które będą użytkować w danym roku, na
adres podany w pkt 1.1.

9.1 By March 1st each year, service users are obliged to send to the
address specified in point 1.1. data concerning registration, types,
version and the maximum take-off weight of aircraft to be used in
the current year.
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GEN 4.1.3 LOTNISKO KATOWICE/PYRZOWICE
KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS
Na potrzeby niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje
użytych w niej pojęć:

For the purposes of this document, the following definitions will
apply:

1.1 MPL "Katowice" - oznacza Międzynarodowy Port Lotniczy
"KATOWICE" w Pyrzowicach, adres: 42-625 Ożarowice, ul.
Wolności 90,  www.katowice-airport.com.pl

1.1 Katowice International Airport - Katowice International Airport in
Pyrzowice, address: 42-625 Ożarowice, ul. Wolności 90,
www.katowice-airport.com.pl

1.2 GTL S.A. - oznacza Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. z
siedzibą w Katowicach, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w
Katowicach - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000023650, o kapitale zakładowym,
kapitale wpłaconym 94 051 400 PLN, adres: Al. Korfantego 38,
40-161 Katowice, NIP: EU PL 634-012-80-15, 
www.katowice-airport.com.pl

1.2 GTL S.A. - The Upper Silesian Aviation Group with its
headquarters in Katowice and registered at the Regional Court    in
Katowice - VIII Trade Division of the National Court Register under
number 0000023650, with share capital, entered capital of
94 051 400 PLN, address: Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,
NIP: EU PL 634-012-80-15, www.katowice-airport.com.pl

1.3 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) -
maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego,
dzienniku pokładowym, świadectwie hałasu lub innym
równorzędnym dokumencie. Jeżeli MTOW nie została podana, dla
celów kalkulacji opłat zostanie przyjęta największa masa startowa
dla statku powietrznego danego typu.

1.3 Maximum Take-off Weight (MTOW) - the maximum take-off weight
of an aircraft approved for take-off, as stated in the certificate of
airworthiness, log book, noise certificate or any other equivalent
documentation. Should the MTOW not be directly stated, for the
purposes of tariff calculations, the highest take-off weight for an
aircraft of that class will apply.

1.4 Pasażer odlatujący - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie
będąca członkiem załogi, która podlega odprawie na danym
lotnisku.

1.4 Departing passenger - a person travelling by aircraft, not being  a
member of the crew, who is subject to clearance at a given airport.

1.5 Pasażer w tranzycie - pasażer lotu o którym mowa w art. 2,     pkt.
11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz.
1112 z późn. zm.).

1.5 Transit passenger - a passenger, as defined in art. 2, point 11 of
Aviation Act dated 3rd July 2002 (Journal of Laws No. 130, item
1112, with later amendments).

1.6 Za regularny przewóz lotniczy, zwany również ruchem
regularnym, uważa się przewóz zdefiniowany w art. 2, pkt. 14
Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz.
1112 z późn. zm.).

1.6 Regular air transport or regular air traffic -  transport as defined in
art. 2, point 14 of Aviation Act dated 3rd July 2002 (Journal of Laws
No. 130, item 1112 wih later amendments).

1.7 Za przewóz czarterowy, zwany również ruchem czarterowym,
uważa się przewóz zdefiniowany w art. 2, pkt. 15 Ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.).

1.7 Charter traffic - transport as defined in art. 2, point 15 of Aviation
Act dated 3rd July 2002 (Journal of Laws No. 130, item 1112 with
later amendments).

1.8 Za lot długodystansowy, na użytek niniejszej taryfy, uważa się
jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga
minimum 6 godzin lotu statku powietrznego.

1.8 Long distance flight - for the purposes of this document  of tariffs, a
long distance flight is defined as a single flight of min. 6 hours
duration.

1.9 Nowe połączenie w ruchu regularnym - połączenie, które spełnia
łącznie następujące warunki:

1.9 New connection in regular air traffic - a connection which fulfils
the following requirements:

a) nie funkcjonuje w MPL Katowice w chwili jego wprowadzenia, a) is not an existing connection from Katowice International Airport
at the time of its introduction,

b) nie było prowadzone przez tego samego przewoźnika w
okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych
poprzedzających jego wprowadzenie,

b) had not been introduced by the same carrier within the 12
calendar months preceding its introduction,

c) nie jest to połączenie łączone, tzn. z międzylądowaniem,
w którym jedna z destynacji już istnieje,

c) is not a transit flight in which one of the transit destinations is
a pre-existing connection with Katowice International Airport,

d) zostanie utworzone po dniu wejścia w życie niniejszej taryfy. d) will be introduced after the tariff of charges defined within this
document will have taken effect.

1.10 Nowe połączenie czarterowe - połączenie, które spełnia łącznie
następujące warunki:

1.10 New charter connection - a connection which fulfils the following
requirements:

a) nie funkcjonuje w MPL "Katowice" w chwili jego wprowadzenia, a) is not an existing connection from Katowice International Airport
at the time of its introduction,

b) nie było prowadzone przez tego samego przewoźnika w
okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych
poprzedzających jego wprowadzenie,

b) had not been introduced by the same carrier within the 12
calendar months preceding its introduction,

c) zostanie utworzone po dniu wejścia w życie niniejszej taryfy. c) will be introduced after the tariff of charges defined within this
document will have taken effect.

1.11 Usługobiorca - użytkownik statku powietrznego, na rzecz którego
świadczona jest usługa lub podmiot, na zlecenie którego jest
świadczona usługa na podstawie odrębnej umowy zawartej z GTL
S.A.

1.11 User - an aircraft operator who is the beneficiary of services or an
entity by order of whom services are rendered and is under an
independent contractual agreement with GTL S.A.
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1.12 Port bazowy - port, w którym przewoźnik łącznie spełnia
następujące warunki:

1.12 Home base - an airport at which the carrier fulfils the following
conditions:

a) wykonuje obsługę techniczną minimum trzech statków
powietrznych, co jest uwidocznione w dokumentacji
zatwierdzonej przez cywilne władze lotnicze,

a) performs technical maintenance of minimum three aircraft,
which is evidenced by documentation endorsed by civil aviation
authorities,

b) zawarł z GTL S.A. umowę, z której jednoznacznie wynika, że
MPL "Katowice" jest dla tego przewoźnika portem bazowym.

b) has entered into a contractual agreement with GTL S.A., which
explicitly states that Katowice International Airport is this
carrier's home base.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. GENERAL PROVISIONS
2.1 Opłaty lotniskowe składają się z opłat standardowych, w których

skład wchodzą: opłata za lądowanie statku powietrznego, opłata za
postój statku powietrznego, opłata za pasażera odlatującego oraz z
opłat dodatkowych.

2.1 Airport charges consist of standard charges which include: aircraft
landing charge, departing passenger charge, aircraft parking charge
and additional charges.

2.2 Opłaty podane w niniejszej taryfie nie obejmują podatku od towarów
i usług (VAT), który zostanie naliczony według stawek
obowiązujących w polskim prawie podatkowym.

2.2 The charges set forward in this tariff do not include VAT which shall
be added at the rates in force as per Polish Tax Law.

2.3 Wszystkie opłaty w niniejszej taryfie są określone w złotym
polskim (zwanym dalej "PLN").

2.3 All charges set forward in this tariff are expressed in Polish zlotys
(PLN).

2.4 Nie pobiera się opłat za lądowanie, za pasażerów odlatujących oraz
za postój statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony
przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia  lub zdrowia
ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej (art. 76 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.
Prawo lotnicze, Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.). W
szczególności z wymienionych opłat są zwolnione statki powietrzne
kolumny transportu sanitarnego, w tym lotniczego pogotowia
ratunkowego, w przypadku wykonywania lotów związanych z
zagrożeniem życia lub zdrowia oraz w każdym przypadku katastrofy,
epidemii lub klęski żywiołowej. Podstawę  odstąpienia od pobierania
opłat stanowi w szczególności zlecenie przewozu potwierdzone
przez ordynatora szpitala lub kierownika placówki zdrowia
wystawiającej zlecenie na lot,  wydanie decyzji przez uprawniony
organ, a także inne wiarygodne okoliczności  lub dokumentacja
wskazująca na zaistnienie przesłanek do odstąpienia od pobierania
opłat.

2.4 Aircraft landing charges, departing passenger charges and
aircraft parking charges are not collected in the case of aircraft
operating rescue flights in natural disasters as well as flights
rescuing human life and health, unless such flights are operated as a
commercial activity (art. 76 of Aviation Act dated 3rd July 2002,
Journal of Laws No. 130, item 1112 with later amendments). In
particular, formations of medical aircraft operating life-saving flights
or any other flight related to catastrophic events, epidemics and
natural disasters. Aircraft landing charges are waived on the basis of
a written directive of the hospital registrar or director of the health-
care facility upon whose instructions the flight is deemed necessary
and other situations or documented events in which the waiving of
airport charges is deemed to be necessary.

2.5 Opłaty dla państwowych statków powietrznych wykonujących loty
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego,
bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub
poszukiwaniem i ratownictwem naliczane są zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie opłat lotniskowych dla państwowych statków
powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub
poszukiwaniem i ratownictwem (Dz. U. z  2004 r. Nr 122, poz. 1268). 

2.5 Charges for state aircraft operating in the interest of public or
national safety, the protection of national borders or search and
rescue missions are calculated as per the regulation of the Minister
of Infrastructure dated 14th April 2004 on airport charges regarding
aircraft performing missions involving national safety, national border
protection or search and rescue missions (Journal of Laws 2004 No.
122, item 1268).

2.6 Opłaty objęte niniejszą taryfą są dokonywane na rzecz GTL S.A.
przez usługobiorców korzystających z usług świadczonych przez
MPL "Katowice". W każdym przypadku związanym z
uprawdopodobnieniem trudności w identyfikacji usługobiorcy,
opłatami niniejszej taryfy będzie obciążony właściciel statku
powietrznego.

2.6 Charges set forward in the following tariff are to be made payable to
GTL S.A. by aircraft users as beneficiaries of services provided by
Katowice International Airport. In all cases resulting in difficulty in
user identification, the tariff will be charged to the aircraft owner.

2.7 Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich
warunków niniejszej taryfy.

2.7 Usage of the airport services is synonymous with accepting the
conditions of the tariff of charges set forward in this document.

3. OPŁATY STANDARDOWE 3. STANDARD CHARGES
3.1 Opłata za lądowanie statku powietrznego 3.1 Aircraft landing charge
3.1.1 Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku

powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku
powietrznego.

3.1.1 An aircraft landing charge is payable for each landing of an aircraft
at the aerodrome. This charge incorporates aircraft take-offs

3.1.2 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton
włącznie opłata za lądowanie wynosi 200,00 PLN.

3.1.2 For aircraft with a MTOW of up to 2 metric tonnes, the landing
charge amounts to 200.00 PLN.

3.1.3 Dla śmigłowców opłata wynosi 50% opłaty określonej w pkt. 3.1.4. 3.1.3 For helicopters, the charge amounts to 50% of the charges
specified in point 3.1.4.

3.1.4 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2
ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego i wynosi:

3.1.4 For aircraft with a MTOW of over 2 metric tonnes, the landing charge
is payable per each commenced tonne of the MTOW and amounts
to:
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Tabela 1. Opłata za lądowanie Tabela 1. Landing charge

Roczna liczba lądowań przewoźnika w 
zakresie od/do

Opłata za każdą rozpoczętą tonę MTOW 
(w PLN)

Annual number of landings performed by 
an air carrier in the scope from/to

Charge per each commenced ton of the 
MTOW (in PLN)

A B A B

do 500 43,00 to 500 43.00
501-1000 36,00 501-1000 36.00
1001-2000 30,00 1001-2000 30.00
2001-3000 27,00 2001-3000 27.00
3001-4000 25,00 3001-4000 25.00
4001-5000 23,00 4001-5000 23.00
5001-6000 22,50 5001-6000 22.50
6001-7000 18,00 6001-7000 18.00
7001-8000 14,00 7001-8000 14.00
8001-9000 9,00 8001-9000 9.00
ponad 9000 4,50 over 9000 4.50

W tabeli 1 opłata za lądowanie naliczana jest w danym zakresie
po odpowiadającej mu opłacie w kolumnie B, za każdą rozpoczętą
tonę MTOW. Po przekroczeniu danego zakresu (kolumna A) każde
następne lądowanie liczone jest z następnego zakresu po
odpowiadającej opłacie niższej (kolumna B) za każdą rozpoczętą
tonę MTOW i tak dalej w kolejnych zakresach. Opłata naliczana jest
w zależności od liczby lądowań. Okresem rozliczeniowym jest okres
roczny określony  w pkt. 3.2.2.

In Table 1 the landing charge is calculated in a given range
according to the charge in column B per each commenced metric
tonne of the MTOW. After exceeding a given range (column A) each
subsequent landing is calculated from the following range, thus
resulting in a lower charge   (column B) per each commenced metric
tonne of the MTOW and so forth. The charge is calculated according
to the number of landings. The settlement period is a period of one
year as defined in paragraph 3.2.2.

3.2 Opłata za pasażera odlatującego 3.2 Departing passenger charge
3.2.1 Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego

pasażera odlatującego, przy czym opłacie nie podlegają:
3.2.1 The departing passenger charge is payable per each departing

passenger with the following exemptions:
a) pasażerowie w tranzycie, a) transit passengers,
b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsc

pasażerskich w samolocie,
b) children under 2 years of age, who are not entitled to occupy

a seat in the aircraft,
i wynosi: and amounts to:

Tabela 2. Opłaty za pasażera odlatującego Table 2. Charges for departing passenger

Roczna liczba pasażerów odlatujących 
przewoźnika w zakresie od/do

Opłata za pasażera odlatującego
(w PLN)

Annual number of departing passengers 
of an air carrier in the scope from/to

Departing passenger charge
(in PLN)

A B A B

do 100 000 30,00 Up to 100 000 30.00
100 001 - 200 000 27,00 100 001 - 200 000 27.00
200 001 - 300 000 23,00 200 001 - 300 000 23.00
300 001 - 400 000 19,00 300 001 - 400 000 19.00
400 001 - 500 000 16,00 400 001 - 500 000 16.00
500 001 - 600 000 15,00 500 001 - 600 000 15.00
600 001 - 700 000 12,00 600 001 - 700 000 12.00
700 001 - 800 000 9,00 700 001 - 800 000 9.00
800 001 - 900 000 6,00 800 001 - 900 000 6.00

900 001 - 1 000 000 4,00 900 001 - 1 000 000 4.00
1 000 001 - 1 100 000 3,30 1 000 001 - 1 100 000 3.30

powyżej 1 100 000 2,50 over 1 100 000 2.50

W tabeli 2 opłata za pasażera odlatującego naliczana jest w danym
zakresie po odpowiadającej mu opłacie w kolumnie B. Po
przekroczeniu danego zakresu (kolumna A) każdy następny
pasażer liczony jest z następnego zakresu po odpowiadającej
opłacie (kolumna B). I tak dalej w kolejnych zakresach. Okresem
rozliczeniowym jest okres roczny określony w pkt. 3.2.2.

In Table 2 the departing passenger charge is calculated within a
given range according to the charge in column B. After exceeding a
given range (column A) each subsequent passenger is calculated
from the following range and so forth, within the subsequent ranges
and charges (column B). The settlement period is an interval of one
year as defined in paragraph 3.2.2.
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3.2.2 Za okres roczny przyjmuje się rok kalendarzowy. W pierwszym roku
po wprowadzeniu niniejszej taryfy okres ten liczony jest od chwili
wprowadzenia opłaty do 31 grudnia. W przypadku, gdy dany
usługobiorca wystąpi z pisemnym wnioskiem o zastosowanie w
stosunku do niego systemu opłat określonych  w pkt. 3.1.4 i w pkt.
3.2.1, można rok kalendarzowy zastąpić innym okresem
dwunastomiesięcznym. Po zakończeniu danego okresu rocznego
naliczanie opłaty zdefiniowanej w pkt. 3.1.4  i pkt. 3.2.1 rozpoczyna
się od pierwszego zakresu w tabelach  1 i 2.

3.2.2 The period of one year is taken to denote one calendar year.
Within the first year after the implementation of the said tariff,    the
settlement period is taken to denote the time period beginning from
the introduction of the said tariff to the 31st December of that year. If
a user applies in writing for changes to the settlement period of
charges stated in paragraphs 3.1.4 and 3.2.1 the calendar year
charge period may be substituted with an alternative 12-month
period. After closing of one annual settlement period of charges
stated in paragraphs 3.1.4 and 3.2.1 the accrual of charges
commences once again from the first range specified in Tables 1 and
2.

3.3 Opłata za postój statku powietrznego 3.3 Aircraft parking charge
3.3.1 Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku

powietrznego.
3.3.1 An aircraft parking charge is levied for the parking of an aircraft.

3.3.2 Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za każdą
rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego i
każde rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi 12,00 PLN.

3.3.2 The charge for parking of the aircraft is collected for every
commenced tonne of the maximum take-off weight and for every
commenced 24 hours and amounts to 12.00 PLN.

3.3.3 Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu
startu.

3.3.3 Parking time is accrued from the time of landing to the time of take-
off.

3.3.4 Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej w pkt. 3.3.2 nie
pobiera się.

3.3.4 Charges defined in paragraph 3.3.2. are not levied on aircraft
parking for up to 4 hours.

3.3.5 Opłaty za postój nie pobiera się dla statków powietrznych, dla
których MPL "Katowice" jest portem bazowym.

3.3.5 Charges are not levied on aircraft for which Katowice International
Airport is the home base.

4. OPŁATY DODATKOWE 4. ADDITIONAL CHARGES
4.1 Usługi dodatkowe objęte niniejszą taryfą świadczone są  na wniosek

usługobiorcy zgłoszony przed wykonaniem usługi z wyjątkiem usługi
określonej w pkt. 4.3. 

4.1 Additional services included in this document are rendered on the
basis of applications submitted by the user prior to the provision  of
the said services, with the exception of services indicated in
paragraph 4.3.

4.2 Opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszej taryfie, są
ustalane oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

4.2 Charges for additional services which are not presented in this
document, are determined on an individual basis, prior to the
provision of the said services.

4.3 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych. 4.3 The removal of contaminants from aerodrome surfaces.
Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych
zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkownika lotniska w
następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2 oczyszczanej
powierzchni:

Charges are levied for the removal of contamination caused by the
user per each commenced 10 m2 of the aerodrome surface, in
accordance with the following tariff:

Rodzaj usługi Opłata (w PLN) Service description Fee (in PLN)
Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 2 000,00 Removal of spilled fuel and grease 2 000.00
Usunięcie innych zanieczyszczeń 1 500,00 Removal of other contaminations 1 500.00

4.4 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania. 4.4 Additional security for parked aircraft.
Opłaty pobiera się za następujące niestandardowe usługi
zabezpieczenia statków powietrznych podczas parkowania w porcie
lotniczym.

Charges are levied for the following non-standard security services
of aircraft parked at the airport:

Rodzaj usługi Opłata (w PLN) Service description Fee (in PLN)
Ochrona statku powietrznego (PLN/h za
każdego strażnika) 350,00 Aircraft security (PLN/h for each security

guard) 350.00

Specjalne  oświetlenie  stanowiska
postojowego (PLN/h) za 1 punkt świetlny 220,00 Special lighting requirements for a

parking stand per 1 light source (PLN/h) 220.00

Wygrodzenie stanowiska postojowego 500,00 Parking stand enclosure (fencing) 500.00

4.5 Opłata za konwojowanie pobierana jest za każdy konwój
przesyłek ze statku powietrznego do magazynu Cargo w strefie
zastrzeżonej i wynosi:

4.5 A convoying charge is levied per individual convoy of consignments
from the aircraft to the Cargo storage facility within the restricted
area, in accordance with the following tariff:

a) konwój przesyłek wartościowych - indywidualnych - 100,00
PLN,

a) the escort of valuable goods - private client - 100.00 PLN,

b) konwój przesyłek wartościowych - bankowych - 400,00 PLN, b) the escort of valuable goods - financial institution - 400.00 PLN,
c) konwój pozostałych przesyłek - 50,00 PLN za każdego

konwojenta uczestniczącego w konwoju.
c) other consignments - 50.00 PLN per each guard participating in

the convoy.
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4.6 Opłatę za usługi zabezpieczenia tankowania lub roztankowania
samolotu przez Lotniskową Straż Pożarną, odbywające się
podczas wchodzenia lub wychodzenia pasażerów lub ich
przebywania na pokładzie, pobiera się w wysokości 100,00 PLN za
jedną operację. Powyższą usługę stosuje się zgodnie z decyzją
podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego
przedstawiciela użytkownika. Przewoźnik lotniczy mający port
bazowy w MPL Katowice jest zwolniony z opłaty za usługę
zabezpieczenia czynności tankowania lub roztankowania.

4.6 A charge amounting to 100.00 PLN per procedure shall be levied for
the refuelling/defuelling of an aircraft in circumstances where
passengers are in the process of boarding/deboarding the aircraft or
remain onboard the aircraft during the procedure in accordance with
the wishes of the aircraft commanding officer or other aircraft user
representative. Aircraft whose home base is Katowice
International Airport are exempt from these charges.

5. ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA ZNIŻEK 5. DISCOUNTS - TERMS AND CONDITIONS
5.1 Zniżki udzielane są na pisemny wniosek usługobiorcy lub na

podstawie zawartej umowy pomiędzy GTL S.A. a usługobiorcą,
przed wykonaniem lotu.

5.1 Discounts are provided on the basis of written applications
submitted by the user or on the basis of a contractual agreement
between the user and GTL S.A., prior to the flight. 

5.2 Zniżki nie przysługują za loty już wykonane, jeżeli nie zachowano
trybu określonego w punkcie 5.1 Opłaty po zastosowaniu zniżki
naliczane są zgodnie z zasadami naliczania opłat określonymi w
niniejszej taryfie.

5.2 Discounts shall not apply to executed flights, if the procedure
defined in paragraph 5.1 is not adhered to. Charges including
discounts are levied in accordance with the conditions defined in the
present document.

5.3 Zniżki dla ruchu długodystansowego 5.3 Discounts for long - distance air traffic
5.3.1 Dla lotów długodystansowych udziela się zniżki w wysokości 50%

od opłat za lądowanie i pasażera odlatującego, określonych w pkt.
3.1.4. i 3.2.1. taryfy. Dla towarowych lotów długodystansowych
udziela się zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie
określonej w pkt. 3.1.4.

5.3.1 Long-distance flights are granted a 50% discount on landing
charges and departing passenger charges, as defined in paragraphs
3.1.4. and 3.2.1. in the present document. Long-distance cargo
flights are granted a 50% discount on landing charge as per
paragraph 3.1.4. 

5.4 Zniżki dla regularnego ruchu pasażerskiego 5.4 Discounts for regular passenger traffic
5.4.1 Od opłat w regularnym przewozie pasażerskim zdefiniowanych w

pkt. 3.1.4 i 3.2.1 udziela się zniżki w zależności od liczby lądowań w
okresie od 1 do 15 dnia każdego miesiąca i od 16 dnia do końca
każdego miesiąca kalendarzowego w opłacie za pasażera
odlatującego i w opłacie za lądowanie i wynosi:

5.4.1 A  discount is offered for regular passenger operation charges, as
defined in paragraphs 3.1.4 and 3.2.1. The extent of this discount is
dependent on the number of landings from the 1st to the 15th day of
a calendar month, and the number of landings from the 16th day till
the end of each calendar month. The discount involves departing
passenger charges and landing charges in accordance with the
following tariff:

Liczba lądowań w cyklach    
rozliczeniowych od 1 do 15 dnia miesiąca 

i od 16 dnia do końca miesiąca

Zniżka Number of landings in the settlement cycles 
from 1 to 15 day to the end of a month

Rebate

A B A B
od 71 do 80 5% from 71 to 80 5%
od 81 do 90 10% from 81 to 90 10%

od 91 do 100 12% from 91 to 100 12%
od 101 do 110 15% from 101 to 110 15%

ponad 110 18% over 110 18%

Dla udzielenia zniżki nie stosuje się postanowiń zawartych w pkt.
5.1.

Provisions of paragraph 5.1. are not applicable for granting a
discount

5.4.2 W przypadku otwarcia nowego połączenia w regularnym
przewozie pasażerskim i czarterowym w MPL "Katowice"  udziela
się zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty od pasażera odlatującego
na okres 48 miesięcy od dnia podjęcia przez GTL S.A. decyzji o
udzieleniu tej zniżki, zgodnie z poniższą tabelą:

5.4.2 Should a new regular or charter passenger connection be
established at Katowice International Airport, a discount is offered
for landing charges as well as departing passenger charges for a
period of 48 months from the date the discount is offered by GTL
S.A., in accordance with the following tariff:

Lata obowiązywania zniżki Nowe połączenie  regularne i 
czarterowe - opłata za 

pasażera odlatującego [PLN]

Nowe połączenie   
regularne i czarterowe - 

opłata za tonę MTOW 
[PLN] 

Discount validity period New charter and regular 
connection - departing 

passenger charge [PLN]

New charter and      
regular connection - 

MTOW charge per tonne 
[PLN] 

rok 1 22 25  1st year 22 25
rok 2 24 27  2nd year 24 27
rok 3 26 29 3rd year 26 29
rok 4 26 29  4th year 26 29
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Skorzystanie ze zniżki na nowe połączenie wyklucza możliwość
równoległego włączenia tego połączenia do systemu opłat, o
których mowa w pkt. 3.1.4 i 3.2.1 lub łączenia jej z innymi zniżkami
określonymi w pkt. 5.3.1, 5.4.2.

Discounts obtained on the basis of new connections automatically
exclude the concurrent inclusion of this connection into the system
of charges defined in paragraphs 3.1.4 or 3.2.1, or inclusion in the
system of discounts as defined by paragraphs 5.3.1 and 5.4.2.

5.4.3 Dla pasażerskich przewozów czarterowych w zależności od liczby
wykonywanych lądowań w roku kalendarzowym zniżka za lądo-
wanie wynosi odpowiednio:

5.4.3 Discounts available for charter passenger operations are dependent
on the number of landings per calendar year in accordance with the
following tariff:

Liczba lądowań w roku kalendarzowym Zniżka Number of landings in a calendar year Discount
A B A B

101 - 200 10% 101 - 200 10%
powyżej 200 30% over 200 30%

Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Skorzystanie z tej
zniżki wyklucza możliwość równoległego włączenia liczby lądowań z
pkt. 5.3.1 i 5.5.1.

The settlement period is defined as one calendar year. Obtained
discounts automatically exclude the concurrent inclusion of the
number of landings as per paragraphs 5.3.1 and 5.5.1.

5.5 Zniżki dla ruchu cargo związanego wyłącznie z przewozem
towarów lub poczty

5.5 Discounts - cargo traffic directly associated with the transport
of goods or mail

5.5.1 Dla przewozów cargo związanych wyłącznie z przewozem towarów
lub poczty, wykonywanych samolotami o MTOW do 55 ton
udzielana jest zniżka, w zależności od liczby lądowań w danym
miesiącu kalendarzowym i wynosi:

5.5.1 Discounts are available for the cargo flights directly associated with
the transport of goods or mail and executed by aircraft with a MTOW
of up to 55 metric tonnes. Discounts are offered on the basis of the
number of landings in a calendar month and in accordance with the
following tariff:

Liczba lądowań w okresie miesięcznym Zniżka Number of landings in a calendar month Discount
A B A B

31 - 45 25% 31 - 45 25%
46 - 55 30% 46 - 55 30%

powyżej 55 35% over 55 35%

Skorzystanie ze zniżek określonych w pkt. 5.4.3 lub 5.5.1 wyklucza
możliwość równoległego włączenia tych lądowań do systemu
jakichkolwiek innych zniżek określonych taryfą.

Discounts obtained as defined in paragraphs 5.4.3 or 5.5.1
automatically exclude the concurrent inclusion of these landings into
the system of charges defined in this tariff.

5.5.2 Dla przewozów cargo związanych wyłącznie z przewozem towarów
lub poczty, wykonywanych samolotami o MTOW powyżej 55 ton,
udzielana jest zniżka, w zależności od liczby lądowań w okresie
roku kalendarzowego i wynosi:

5.5.2 Discounts are available for the transfer of cargo directly
associated with the transport of goods or mail and executed by
aircraft with a MTOW of over 55 metric tonnes. Discounts are
offered on the basis of the number of landings in a calendar year
and in accordance with the following tariff:

Liczba lądowań w okresie rocznym Zniżka Number of landings in a calendar year Discount
A B A B

1 - 5 20% 1 - 5 20%
6 - 10 30% 6 - 10 30%

powyżej 10 40% over 10 40%

5.6 Inne zniżki i zasady ich przyznawania 5.6 Other discounts - terms and conditions
5.6.1 Dla lotów treningowych (szkolnych) lub technicznych udziela się

zniżki w wysokości 50% od opłaty za lądowanie określonej  w pkt.
3.1.1 Lotów treningowych, szkolnych lub technicznych nie włącza
się do systemu opłat określonych w pkt. 3.1.4 i 3.2.1 oraz systemu
zniżek określonego w pkt. 5.4.1 i 5.4.3.

5.6.1 For training (school) or technical flights a discount of 50% from the
landing charge defined in paragraph 3.1.1 is applicable. Training,
school or technical flights are not included in the system of charges
defined in paragraphs 3.1.4 and 3.2.1 and the structure of discounts
defined in paragraphs 5.4.1 and 5.4.3.

5.6.2 Lot, w którym z przyczyn technicznych lub meteorologicznych
zaistniała konieczność powrotu bez międzylądowania na lotnisko
startu, udziela się 50% zniżki od opłaty za lądowanie.

5.6.2 A 50% discount on landing charges will be granted for flights which,
for technical or meteorological reasons, are required to return to the
aerodrome of origin.

5.6.3 W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń
niezależnych od zarządzającego lotniskiem, a wpływających
znacząco i bezpośrednio na poziom kosztów jednostkowych za
świadczone usługi, GTL S.A. może anulować każdą ze zniżek
określonych w niniejszej taryfie.

5.6.3 In unexpected circumstances beyond the control of aerodrome
management, resulting in a direct and significant impact on the level
of unit costs for services rendered, GTL S.A. reserves the right to
revoke each and every discount presented in this    document.
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6. ZASADY I WARUNKI POBIERANIA OPŁAT LOTNISKOWYCH 6. SETTLEMENT OF AERODROME CHARGES - TERMS AND
CONDITIONS

Opłaty wymienione w niniejszej taryfie pobierane są w Dziale
Sprzedaży GTL S.A. przed wykonaniem startu.

Charges presented in this document are to be settled in the GTL
S.A. Sales Department prior to take-off.

6.1 Na podstawie umowy zawartej pomiędzy GTL S.A. i firmą Polcard
prowadzącą obsługę kart kredytowych Dział Sprzedaży GTL S.A.
jest zobowiązany do zatrzymania karty kredytowej lub odmowy jej
honorowania, jeśli dyspozycję taką wydał przedstawiciel firmy
Polcard. Za "decyzję" przyjmuje się polecenie przekazane
telefonicznie przez operatora firmy "Polcard", listę o nazwie
"STOPLIST" lub ewentualną odmowę transakcji.

6.1 On the basis of a contractual agreement between GTL S.A. and
Polcard, which provides credit card services, the GTL S.A. Sales
Department is obligated to detain credit cards or to refuse to accept
credit cards as per instructions from Polcard representatives.
"Instructions" are taken to mean directives placed by telephone by
the operators of Polcard, the "STOPLIST" or the transaction being
refused.

6.2 Wszelkie zastrzeżenia wynikające z zatrzymania lub odmowy
uznania określonej karty kredytowej jako ważnego środka płatni-
czego należy kierować do firmy "Polcard".

6.2 All grievances resulting from the detention or non-acceptance of  a
given credit card as a valid form of payment should be referred to
"Polcard".

6.3 GTL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje wydane przez
przedstawicieli firmy "Polcard".

6.3 GTL S.A. does not accept responsibility for the decisions issued by
"Polcard" representatives.

6.4 Dział Sprzedaży ma prawo do odmowy przyjęcia kart kredytowych
lub banknotów zabrudzonych lub zniszczonych oraz tych, co do
których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich auten-
tyczności.

6.4 The Sales Department reserves the right to refuse to accept soiled
or worn credit cards or banknotes, as well as those, for which there
are well-founded grounds to doubt their authenticity.

6.5 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych (lub zatrzymanych) kart
kredytowych lub banknotów nie zwalnia płatnika od konieczności
uregulowania stosownych opłat wynikających z niniejszej taryfy.

6.5 The refusal to accept the disputed (or seized) credit cards or
banknotes does not exempt the payer from the settlement of
charges defined in this document.

6.6 Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług
lotniskowych opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych
faktur za okres od 1 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 15
dnia miesiąca kalendarzowego i od 16 dnia miesiąca kalenda-
rzowego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego z tym, że dla
systemu zniżek określonego w punkcie 5.6.2 może zostać
zastosowany miesięczny okres rozliczeniowy.

6.6 Aerodrome users systematically utilising airport services may be
bulk-billed for the time period from the 1st calendar day of a given
month to the 15th day of that month, and from the 16th day of a
calendar month to the last day of that calendar month. For the
discounts stated in paragraph 5.6.2., a monthly settlement period
may be applied.

6.7 Płatności, o których mowa w pkt. 6.6 powinny być realizowane w
PLN, w terminie i na konto bankowe wskazane w fakturze.

6.7 Payment of charges stated in paragraph 6.6 will be made in PLN
within the time period and according to the bank account stated on
the invoice.

6.8 Dla usługobiorców wykonujących operacje lotnicze sporadycznie
lub rozpoczynających swoją działalność w MPL “Katowice“ lub
zalegających z zapłatą lub w przypadku, gdy płatności nie zostały
uregulowane w terminie w danym lub poprzedzającym roku
kalendarzowym, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu opłat
lotniskowych, dopuszcza się możliwość zastosowania zaliczki,
kaucji, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przed
wykonaniem usługi.

6.8 In order to secure claims on account of aerodrome charges,
sporadic aerodrome users and those commencing their activities at
Katowice International Airport, as well as users who are in arrears in
terms of payments for the present or preceding calendar year may
be required to make an advance payment, provide a bank or
insurance guarantee for the airport services prior to their provision.

6.9 W przypadku zalegania z zapłatą zarządzający ma prawo
zatrzymać statek powietrzny zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zm.) i
nałożyć specjalną opłatę postojową w wysokości 300%
obowiązującej stawki. Za niezapłacone w terminie należności mogą
zostać naliczone odsetki w wysokości 150% odsetek    ustawowych.

6.9 In circumstances in which the payment of aerodrome charges
remains in arrears, management reserves the right to impound  an
aircraft as per article 78 of Aviation Act dated 3rd July 2002 (Journal
of Laws No. 130, item 1112 with later amendments) and apply an
additional parking charge amounting to 300% of the charges in
effect. Failure to settle payments within the given time period may
result in accrued interest at 150% of statutory interest rates.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE 7. FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS
7.1 Niniejsza taryfa za usługi lotniskowe została sporządzona  w dwóch

wersjach językowych - angielskim i polskim. W razie  jakichkolwiek
rozbieżności co do interpretacji niniejszej taryfy rozstrzygająca
będzie wersja sporządzona w języku polskim.

7.1 The present document of airport services charges has been
prepared in two language versions - English and Polish. The Polish
version is deemed to be decisive in any circumstances resulting in
differences in interpretation between the said language versions.

7.1.1 GTL S.A. zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku
powietrznego ze względu na ważne okoliczności lub warunki
związane z funkcjonowaniem MPL “Katowice”, uniemożliwiające
bezpieczne lądowanie statku powietrznego.

7.1.1 GTL S.A. reserves the right to refuse the acceptance of an aircraft
due to extraordinary events or conditions rendering the safe
landing of an aircraft at Katowice International Airport impossible.

7.1.2 Niniejsza taryfa opłat obowiązuje do czasu wejścia w życie nowej
taryfy opłat lotniskowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.

7.1.2 The present document of tariff of charges remains valid until the
approval of a new tariff of airport service charges by the president of
the Civil Aviation Office.

7.1.3 Prawa nabyte przez przewoźnika na podstawie taryfy obowiązującej
od dnia 31 grudnia 2005 r., w szczególności obniżenia opłat,
zachowują ważność do chwili ich zakończenia zgodnie z taryfą
obowiązującą od dnia 31 grudnia 2005 r., o ile przewoźnik nie uzna,
że nowa taryfa jest dla niego korzystniejsza i nie wystąpi o jej
stosowanie do praw nabytych.

7.1.3 Entitlements acquired by a carrier on the basis of the tariff valid from
the 31st December 2005, particularly in terms of discounts, remain
valid until their termination in accordance with the tariff applicable
from the 31st December 2005, unless the carrier deems the new
tariff to be to their advantage and appeals for this tariff to apply.
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7.1.4 Postanowienia taryfy obowiązującej od dnia 31 grudnia 2005 r. tracą
moc z chwilą wejścia w życie niniejszej taryfy, chyba że niniejsza
taryfa lub umowa zawarta z zarządzającym lotniskiem stanowi
inaczej.

7.1.4 The rulings of the tariff applicable from the 31st December 2005 are
deemed to be terminated with the introduction of the present
document of tariff of charges, unless the present tariff or contractual
agreement with airport management deems otherwise.

7.1.5 Poza przypadkami określonymi w pkt. 7.1.3 i 7.1.4 stosuje się
niniejszą taryfę.

7.1.5 With the exception of the cases defined in paragraphs 7.1.3 and
7.1.4, the present document of tariff is deemed to apply.
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GEN 4.1.4 LOTNISKO KRAKÓW/BALICE
KRAKÓW/BALICE AERODROME

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS

Użyte w taryfie określenia oznaczają: The terms used in the tariff have the following meanings:
1.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) -

maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego,
dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

1.1 Maximum take-off weight (MTOW) - maximum take-off weight
permissible for take-off, specified in the Certificate of Airworthiness,
the flight manual or other equivalent official document.

1.2 MPL Kraków - Balice - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana
Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o., z siedzibą w Balicach, 32-083
Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, spółka zarządzająca   lotniskiem
KRAKÓW/Balice.

1.2 MPL Kraków - Balice - John Paul II International Airport Kraków -
Balice Ltd., with a registered office in Balice, 32-083 Balice, ul. kpt.
M. Medweckiego 1, the company that operates the KRAKÓW/Balice
aerodrome.

1.3 Lotnisko KRAKÓW/Balice - lotnisko zarejestrowane w rejestrze
lotnisk cywilnych pod numerem 56.

1.3 KRAKÓW/Balice aerodrome - an aerodrome registered in the
Register of Civil Airports under No. 56.

1.4 Nowa trasa - status przyznawany bezpośredniej trasie, która nie
jest oferowana na lotnisku KRAKÓW/Balice w chwili jej
uruchomienia i nie była uruchamiana w ciagu ostatnich dwóch
sezonów przez danego przewoźnika.

1.4 New route - the status allocated to a direct route that is not offered
at the KARAKÓW/Balice aerodrome at the time of its launching and
has not been offered by the carrier for the last two schedule
seasons.

1.5 Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca
członkiem jego załogi.

1.5 Passenger - a person travelling aboard the aircraft but not
registered as a crew member.

1.6 Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na
lotnisko KRAKÓW/Balice i nie opuszczajac pokładu statku
powietrznego kontynuuje podróż połączeniem lotniczym o tym
samym numerze rejsu

1.6 Direct transit passenger - a passenger arriving at the KRAKÓW/
Balice aerodrome who continues his/her journey on the flight
having the same flight number without disembarking the aircraft.

1.7 Połączenie długodystansowe - jednoodcinkowy lot na dystansie,
którego pokonanie wymaga minimum 8 godzin lotu statku
powietrznego.

1.7 Long-distance connection - a non-stopover flight along                 a
distance, the coverage of which requires a minimum of 8 hours flight
aboard an aircraft.

1.8 Regularne połączenie - połączenie lotnicze, w którym miejsca w
statku powietrznym przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu,
towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia,   a lot jest
wykonywany między tymi samymi punktami według
opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu  lub
z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.8 Regular connection - an air connection in which space inside     an
aircraft designed to accommodate passengers, luggage, cargo or
mail goods is publicly available to be purchased and the flight takes
place between identical locations in accordance with              a
published flight schedule or at constant time intervals or at            a
frequency indicating the regularity of flights.

1.9 Ruch czarterowy - przewóz lotniczy dokonywany na podstawie
umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do
dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność
statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu
pasażerów, bagażu lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

1.9 Charter traffic - air transport effected on the basis of an air charter
agreement, in which the carrier renders available to the chartering
party a specific number of seats or aircraft capacity in order to
enable specific transport of passengers, luggage or mail, indicated
by the chartering party.

1.10 Lot cargo - lot statku powietrznego przewożącego wyłącznie
towary, z wyjątkiem poczty oraz bagażu rejestrowanego.

1.10 Cargo flight - an aircraft flight in which only goods are carried,
except for mail or registered luggage.

1.11 Użytkownik statku powietrznego - osoba prawna, fizyczna       lub
inny podmiot, w którego dyspozycji (posiadaniu) pozostaje statek
powietrzny, na rzecz którego wykonywane są usługi
lotniskowe.

1.11 Aircraft user - a legal or natural person or other entity that enjoys
the right of possession (disposal) with respect to the aircraft for
which the aerodrome services are performed.

1.12 Użytkownik lotniska - podmiot korzystający z infrastruktury,
instalacji i obiektów MPL Kraków - Balice podczas wykonywania
obsługi naziemnej lub przewozu lotniczego.

1.12 Aerodrome user - an organization that uses the infrastructure,
installations and facilities of MPL Kraków - Balice during ground
handling or air transport.

1.13 Baza operacyjna - port, w którym użytkownik lotniska posiada
własne zaplecze operacyjne wraz z biurem odpraw załóg oraz
wykonuje obsługę techniczną jednego lub więcej statków
powietrznych. Użtkownik ten realizuje w danym sezonie
rozkładowym średnio co najmniej trzy wyloty handlowe z MPL
Kraków-Balice w ciągu dnia, oferując jednocześnie z MPL Kraków-
Balice bezpośrednie połączenia do co najmniej sześciu różnych
portów lotniczych oraz zawarł umowę z MPL Kraków-Balice, z której
jednoznacznie wynika, że MPL Kraków-Balice jest dla tego
przewoźnika portem bazowym.

1.13 Base of operations - an airport at which an aerodrome user has his
own operational resources including a crew briefing room and
performs maintenance of one or more aircraft. The aerodrome user
performs at least three commercial departures from MPL Kraków-
Balice during a day on average in a schedule season and is also
offering direct connections from MPL Kraków-Balice to at least six
different airports and has concluded an agreement with MPL
Kraków-Balice which expressly states that MPL Kraków-Balice is a
base airport for that carrier.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. GENERAL PROVISIONS

2.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz MPL Kraków –
Balice przez użytkownika statku powietrznego korzystającego         z
usług świadczonych przez MPL Kraków - Balice. W przypadku
trudności z identyfikacją użytkownika statku powietrznego opłatami
będzie obciążany właściciel statku powietrznego.

2.1 The fees set forth in the tariff shall be paid to MPL Kraków – Balice
by the user of the aircraft using services provided by MPL Kraków -
Balice. In the event that the identification of the aircraft user is
rendered difficult, the fees shall be charged to the aircraft owner.
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2.2 Skorzystanie z usług MPL Kraków - Balice jest jednoznaczne z
przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy.

2.2 Usage of the services of MPL Kraków - Balice shall be tantamount to
acceptance of the entirety of the terms and conditions of the present
tariff.

2.3 Opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszej taryfie, a
świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą
być uzgodnione z MPL Kraków - Balice oddzielnie, przed
wykonaniem usługi.

2.3 Fees for any additional services, which have not been included in
the present tariff and are to be provided at the request of an aircraft
user, shall be agreed with MPL Kraków - Balice separately, prior to
the provision of the service(s).

2.4 Użytkownik statku powietrznego obsługujący regularne połączenia
do/z lotniska KRAKÓW/Balice, zobowiązany jest do przekazywania,
nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem operacji/nowego sezonu
rozkładowego, na adres e-mail: schedule@krakowairport.pl,
następujących informacji:

2.4 An aircraft user that operates regular connections to/from the
KRAKÓW/Balice aerodrome shall make available - at least 14 days
before the commencement of operations/new schedule season,    at
the e-mail address: schedule@krakowairport.pl - the following
information:

a) planowany w danym sezonie rozkład lotów oraz wszelkie
zmiany rozkładu w trakcie trwania sezonu wraz z określeniem
typów samolotów i maksymalnych mas startowych statków
powietrznych (MTOW). Jeżeli maksymalna masa startowa
statku powietrznego (MTOW) nie została podana, dla celów
kalkulacji opłat będzie przyjęta najwyższa maksymalna masa
startowa statku powietrznego (MTOW) danego typu,

a) planned flight timetable for a specific season, all changes to the
timetable within the season, along with a specification of types
and maximum take-off weights of aircraft (MTOW). If the
maximum take of weight of an aircraft (MTOW) is not given, the
highest maximum take-off weights (MTOW) of the aicraft type
shall be adopted for the purpose of fee calculation,

b) liczba oferowanych miejsc pasażerskich, c) number os seats available aboard,
d) potwierdzenie posiadania praw handlowych dla danej trasy

w przypadku lotów z/do państw nie należących do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

d) confirmation of commercial rights to a specific route, for flights
to/from states outside the European Economic Area.

2.5 Stawki opłat, określone w niniejszej taryfie, są stawkami netto, do
których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej
odrębnymi przepisami.

2.5 The rates of charges set in this tariff are net rates and VAT shall be
added thereto in accordance with the applicable rates, as defined in
separate provisions.

2.6 Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN). 2.6 The charges are expressed in Polish zlotys (PLN).
2.7 Opłaty określone w punktach 3-6 są opłatami standardowymi; opłaty

dodatkowe opisują punkty 8 oraz 9.
2.7 The charges set in points 3-6 are standard fees; additional charges

are described in points 8 and 9.
2.8 Nie pobiera się opłat lotniskowych na lotnisku KRAKÓW/Balice od

użytkownika lotniska realizującego w interesie publicznym zadania
związane z wykonywaniem lotu w przypadkach opisanych poniżej.

2.8 On KRAKÓW/Balice aerodrome taxes are not charged from an
aerodrome user performing tasks in the public interest associated
with the performance of a flight in the following cases.

1) W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich
usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że
lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, potwierdzonej:

1) Aimed at the prevention or removal of the consequences of
natural disasters and saving the life or health of people, unless
the flight is performed as part of a business activity, to be
confirmed by:

a) statusem lotu: a) flight status:
- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu

niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez
odpowiednie służby medyczne), lub

- HOSP (flight of an aircraft performed to provide medical
help, reported by suitable medical services), or

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję
poszukiwawczo-ratowniczą), lub

- SAR (flight of an aircraft engaged in a search and rescue
operation), or

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji
humanitarnej), lub

- HUM (flight of an aircraft taking part in a humanitarian
operation), or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu; b) a suitable note in the flight plan;
2) W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa

państwa lub porządku publicznego, potwierdzonych:
2) In the cases of border protection, provision of state security or

public order, as confirmed by:
a) statusem lotu: a) flight status:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego
w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży
Granicznej), lub

- STATE (flight of a state and civilian aircraft on military,
police, customs or border guard missions), or

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje
zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym,
porządkiem publicznym i ochroną granic), lub

- GARDA (password allowing an aircraft to perform tasks
associated with public security, public order and border
protection), or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu; b) a suitable note in the flight plan;
3) Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego

monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa,
przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub
osoby zajmującej stanowisko równorzędne, potwierdzonego:

3) Exclusively for the purpose of carrying, under an official
mission, of a reigning monarch and his or her closest family, a
head of state, a chairman of a parliament or its chamber, a
head of government or a person holding an equivalent position,
as confirmed by:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany
przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

a) flight status HEAD (flight of a Polish aircraft granted by the
Head of Government Protection Office), or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a suitable note in the flight plan.
3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO 3. LANDING CHARGE

3.1 Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku
powietrznego, pobierana jest za każde lądowanie statku
powietrznego na lotnisku.

3.1 The landing charge shall be due for each landing and take-off of an
aircraft at the aerodrome.
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3.2 Opłata za lądowanie pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW),
niezależnie od rodzaju statku powietrznego oraz lotu i wynosi  32,00
PLN.

3.2 The landing charge shall be collected per each tonne (or part
thereof) of a maximum take-off weight (MTOW), irrespective of the
type of aircraft and flight and shall amount to PLN 32.00.

4. OPŁATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO 4. PARKING CHARGE

4.1 Opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego
powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i każde
rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi 12,20 PLN.

4.1 The parking charge shall be collected for the parking of an aircraft on
the designated area of the aerodrome, and shall, for every
commenced tonne of the maximum take-off weight (MTOW) and
every commenced 24 hours of parking, total: PLN 12.20.

4.2 Czas postoju jest liczony od momentu znalezienia się na płycie
postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.
Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się czas liczony od momentu
zajęcia przez statek powietrzny stanowiska na płycie postojowej do
momentu jego opuszczenia (tzw. czas blokowy).

4.2 Parking duration is calculated from the time an aircraft enters the
apron until the time it leaves the apron. The time taken for the
purposes of settlements is the time calculated from the moment an
aircraft occupies a parkig place on the apron until the time it leaves
the parking place (the so called ‘block time’).

4.3 Za postój trwający do 120 min opłaty określonej w punkcie 4.1 nie
pobiera się.

4.3 The charge referred to in point 4.1 shall not be collected for
a parking time not exceeding 120 minutes.

5. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 5. DEPARTING PASSENGER CHARGE

5.1 Z zastrzeżeniem pkt. 5.2 opłata za pasażera odlatującego
pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 45,00
PLN.

5.1 Without prejudice to point 5.2, the departing passenger charge shall
be due for each departing passenger and shall amount to PLN
45.00.

5.2 Opłacie określonej w punkcie 5.1 nie podlegają: 5.2 The following shall be exempted from the charge specified in point
5.1:

a) pasażerowie w tranzycie bezpośrednim, a) direct transit passengers,

b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania w samolocie
osobnego miejsca pasażerskiego.

b) children under 2 years of age not entitled to occupy a separate
passenger seat in the aeroplane.

6. OPŁATA ZA ZAPEWNIENIE OCHRONY I KONTROLĘ
BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU

6. PASSENGER AND LUGGAGE SECURITY PROVISION AND
SECURITY CHECK CHARGE

Z zastrzeżeniem pkt. 5.2 opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę
bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego
pasażera odlatującego i wynosi 5,50 PLN.

Except as provided in point 5.2, passenger and luggage security
provision and security check charge shall be collected per every
departing passenger and shall amount to PLN 5.50.

7. ZNIŻKI OD OPŁAT LOTNISKOWYCH 7. DISCOUNTS ON AERODROME CHARGES

Na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi
statku powietrznego, który zwróci się z pisemnym wnioskiem do
MPL Kraków - Balice, udzielane są zniżki wskazane w pkt. 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, z zastrzeżeniem, iż:

Pursuant to terms and conditions set forth in a separate contract, an
aircraft user that submits a written application to MPL Kraków -
Balice will obtain discounts indicated in points 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
provided that:

a) użytkownik ten na dzień złożenia wniosku oraz na koniec roku
kalendarzowego, w którym udzielana jest zniżka, nie zalega z
jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL Kraków - Balice,

a) the user is not in default of payment of any sum owed to MPL
Kraków - Balice on the date of application and at the end of the
calendar year in which the discount applies,

b) użytkownik ten przedstawi wiarygodną deklarację wielkości
ruchu pasażerskiego planowanego na dany sezon, popartą
szczegółowym rozkładem lotów, zgodnie z zapisami pkt. 2.4
(dotyczy zniżki opisanej w pkt. 7.1).

b) the user shall submit a reliable declaration of his planned
passenger transport volumes during the season, substantiated
by  a flight timetable, in accordance with point 2.4 (applicable to
the discount described in point 7.1).

Do wniosku o udzielenie zniżki opisanej w pkt. 7.1 użytkownik statku
powietrznego winien dołączyć deklarację opisaną  w pkt. 7 b).

The user must attach the declaration described in point 7 b) to the
application for discounts described in point 7.1.

7.1 Dla użytkownika statku powietrznego, który zadeklaruje przewie-
zienie (obsługę) w danym roku kalendarzowym powyżej  250 tysięcy
pasażerów odlatujących, opłata za każdego pasażera odlatującego
w trakcie całego roku kalendarzowego wynosi odpowiednio od
38,00 PLN do 17,00 PLN, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:

7.1 For an aircraft user that declares the transport (servicing) of more
than 250 thousand departing passengers within a specific calendar
year, the fee shall amount from PLN 38.00 to PLN 17.00 per each
departing passenger within the calendar year, in accordance with
the following table:

Zadeklarowana liczba pasażerów odlatujących   
(w roku kalendarzowym)

Opłata za pasażera 
odlatującego [PLN]

Declared number of departing passengers 
(within a calendar year)

Charge per departing 
passenger [PLN]

powyżej 250 000 38,00 more than 250 000 38.00

powyżej 300 000 37,00 more than 300 000 37.00

powyżej 350 000 36,00 more than 350 000 36.00

powyżej 400 000 35,00 more than 400 000 35.00

powyżej 450 000 34,00 more than 450 000 34.00

powyżej 500 000 33,00 more than 500 000 33.00

powyżej 550 000 31,00 more than 550 000 31.00

powyżej 600 000 29,00 more than 600 000 29.00

powyżej 650 000 27,00 more than 650 000 27.00

powyżej 700 000 25,00 more than 700 000 25.00

powyżej 750 000 23,00 more than 750 000 23.00
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powyżej 800 000 21,00 more than 800 000 21.00

powyżej 850 000 20,00 more than 850 000 20.00

powyżej 900 000 19,00 more than 900 000 19.00

powyżej 950 000 18,00 more than 950 000 18.00

powyżej 1 000 000 17,00 more than 1 000 000 17.00

Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie rozliczona
ewentualna różnica pomiędzy opłatą pobraną od użytkownika statku
powietrznego, wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez
stawkę obliczoną na podstawie deklarowanej liczby pasażerów, a
opłatą wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę
obliczoną na podstawie rzeczywistej liczby odprawionych
pasażerów.

After the end of a calendar year any potential difference between
fees collected from an aircraft user, resulting from the multiplication
of the number of passengers by the fee calculated on the basis of
the declared number of passengers, and the fee resulting from the
multiplication of the number of passengers by the fee calculated on
the basis of the actual number of passengers, shall be settled.

Użytkownikowi statku powietrznego, który na koniec roku kalenda-
rzowego, którego dotyczy udzielana zniżka, zalega
z jakimikolwiek płatnościami na rzecz MPL Kraków-Balice, zostaną
naliczone podstawowe opłaty za cały okres obowiązywania zniżki.

An aircraft user that is in dafault of any payment to MPL Kraków-
Balice at the end of the calendar year in which a discount was
applied, shall pay basic charges for the whole period of application
of the discount.

7.2 Każdemu użytkownikowi statku powietrznego udzielana jest zniżka
od opłaty określonej w pkt. 3.2 taryfy dla operacji wykonywanych na
nowej trasie.

7.2 Each aircraft user is eligible for a discount from the fee specified in
point 3.2 of the tariff list; the discount applies to the operations on
new routes.

Status nowej trasy przyznawany jest na okres trzech lat liczonych
od dnia wykonania pierwszej operacji na nowej trasie. Zniżka dla
nowej trasy udzielana jest wszystkim przewoźnikom operującym na
nowej trasie w czasie jej funkcjonowania.

The status of a new route is allocated for a period of three years,
commencing on the date of the first flight on the new route. The
discount for a new route is granted to all carriers operating on the
new route during the period of its operation. 

Zniżka nie przysługuje przewoźnikowi, który w ciągu dwóch
ostatnich sezonów rozkładowych, poprzedzających planowaną datę
rozpoczęcia lotów, operował na tej trasie. Wysokość zniżki
udzielanej w okresie funkcjonowania nowej trasy uzależniona jest
od częstotliwości wykonywanych operacji lądowania tygodniowo i
kształtuje się następująco:

The discount is not granted to carriers that operated on the route
within two schedule seasons preceding the planned date of
commencement of flights. The value of the discount granted for the
period of operation of a new route shall depend on a weekly
frequency of landings and shall take the following form:

Częstotliwość 
operacji 

(lądowań) 
tygodniowo

Zniżka w okresie 
pierwszych 3 

miesięcy

Zniżka w 
okresie od 4. 

do 12. 
miesiąca

Zniżka w 
drugim roku

Zniżka w  
trzecim roku

Weekly frequency 
of operations 

(landings)

Discount in the 
first 3 months

Discount from 
the 4th to the 
12th month

Discount in 
the second 

year

Discount in 
the third year

1 - 2 99% 30% 20% 10% 1 - 2 99% 30% 20% 10%

3 - 4 99% 40% 30% 20% 3 - 4 99% 40% 30% 20%

powyżej 4 99% 50% 40% 30% more than 4 99% 50% 40% 30%

7.3 Użytkownikowi statku powietrznego, wykonującemu lot
długodystansowy statkiem powietrznym, którego maksymalna masa
startowa (MTOW) przekracza 100 t, udzielana jest zniżka od opłaty
określonej w pkt. 3.2 cennika. Opłata uwzględniająca zniżkę
obliczana jest wg wzoru:

7.3 An aircraft user making a long-distance flight on an aircraft whose
maximum take-off weight (MTOW) exceeds 100 t, is eligible to a
discount on the fee specified in point 3.2 of the tariff list. The
discounted fee shall be calculated in accordance with the following
formula:

OPŁATA ZA LĄDOWANIE = [100 x 32,00 PLN] + [(MTOW - 100) x
x 50% x 32,00 PLN]

LANDING FEE = [100 x PLN 32.00] + [(MTOW - 100) x 50% x
x PLN 32.00]

7.4 Użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu lot cargo
udzielana jest zniżka w wysokości 50% od opłaty określonej w pkt.
3.2 cennika.

7.4 An aircraft user performing a cargo flight is eligible to a discount
amounting to 50% of the fee specified in point 3.2 of the tariff list.

7.5 Użytkownikowi lotniska posiadającemu w MPL Kraków-Balice bazę
operacyjną udzielana jest zniżka w wysokości 99% od opłaty
określonej w pkt. 4.1 cennika, ograniczona w czasie, na okres 5 lat.

7.5 An aerodrome user having its operational base at MPL Kraków-
Balice is eligible to a discount amounting to 99% of the fee specified
in Article 4.1 of the tariff, limited in time, for a period of 5 years.

7.6 Zniżki określone w pkt. 7.1 i 7.2 nie dotyczą ruchu czarterowego. 7.6 The discounts set forth in points 7.1 and 7.2 above shall not apply to
charter flights.

8. INNE OPŁATY 8. OTHER FEES

8.1 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych 8.1 Removal of wastes from aerodrome pavements

Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych
zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska,
w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2 oczyszczonej
powierzchni:

Charges shall be collected for the removal from aerodrome
pavements of waste generated by users of the aerodrome, these
totalling as follows for each commenced 10 m2 of cleaned surface:
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Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN]

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 2459,00 Removal of spilled fuels and lubricants  2459.00

Usunięcie innych zanieczyszczeń 1639,30 Removal of other wastes  1639.30

Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie nawierzchni
lotniskowych na wniosek użytkownika statku
powietrznego

1065,60
Additional snow removal, de-icing of the
aerodrome surface at the request of an aircraft user  1065.60

8.2 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie
parkowania

8.2 Additional security of the aircraft during parking

Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczania statku
powietrznego podczas parkowania w porcie lotniczym

Charges shall be collected for non-standard services connected with
the provision of security for the aircraft during parking at the airport

Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN]

Ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika
(PLN/h za każdego strażnika)

368,85 Guarding of the aircraft by a special security guard
(PLN/h for each security guard)

368.85

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę)
za 1 punkt świetlny

245,90 Special lighting of the parking area (PLN/day) for 1
lighting point

245.90

Wygrodzenie stanowiska postojowego 491,80 Fencing of the parking area 491.80

8.3 Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą
tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie
wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na
pokładzie

8.3 Provision of stand-by security by the Aerodrome Fire and
Rescue Service during the refuelling/defuelling of the aircraft
when passengers are boarding/deboarding or situated on-
board.

Opłaty pobiera się za usługi zabezpieczenia przez Lotniskową
Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu
w czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na
pokładzie, zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku
powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela
użytkownika statku powietrznego.

The charge shall be collected for the provision of stand-by security
by the Aerodrome Fire Service during the refuelling/defuelling of an
aeroplane when passengers are boarding/deboarding and/or
situated on board, in accordance with a decision taken by the
commander of the aircraft or another, duly authorised representative
of the aircraft user.

Rodzaj opłaty Cena [PLN] Fee description Price [PLN]

Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-
Gaśniczą tankowania/roztankowania samolotu w czasie
wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na
pokładzie (PLN/1 operacja)

82,00

Provision of stand-by security by the Aerodrome
Fire and Rescue Service during the refuelling/
defuelling of the aircraft when passengers are
boarding/deboarding or situated on-board   (PLN/1
operation)

82.00

9. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI 9. TERMS AND FORMS OF PAYMENT

9.1 Płatności za usługi wymienione w pkt. 3-6 oraz 8 są dokonywane na
podstawie otrzymywanych faktur VAT wystawianych w złotych
polskich:

9.1 Payments for the services specified in points 3-6 and 8 shall be
made upon receipt of VAT invoices issued in Polish zlotys:

a) gotówką - płatności dokonywane w gotówce podlegają
zaokrągleniu zgodnie z regułą arytmetyczną do pełnej
jednostki waluty płatności,

a) in cash - payments made in cash shall be rounded off
arithmetically to the full unit of the payment currency,

b) kartą kredytową, b) by credit card,

c) przelewem na rachunek bankowy, po wystąpieniu z pisemnym
wnioskiem do MPL Kraków-Balice, na podstawie uprzednich
ustaleń stron.

c) by bank transfer, upon a written request to MPL Kraków-Balice,
pursuant to previous arrangements between parties.

9.2. MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo do ustanowienia
dodatkowych zabezpieczeń finansowych w przypadku odro-
czonych terminów płatności.

9.2. MPL Kraków-Balice reserves the right to establish additional
financial warranties in the event that deferred payments are to be
made.

9.3 Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane ustawowe
odsetki w obowiązującej wysokości.

9.3 For any outstanding dues statutory interest shall be imposed at the
applicable value.

10. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 10. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES

10.1 MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia
usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków
niniejszej taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności.

10.1 MPL Kraków-Balice hereby reserves itself the right to refuse the
provision of services to aerodrome users that fail to respect the
terms and conditions of the present tariff, including those that fail to
settle payments promptly.
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10.2 MPL Kraków-Balice zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku
powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane
z funkcjonowaniem lotniska KRAKÓW/Balice, uniemożliwiające
bezpieczne lądowanie statku powietrznego.

10.2 MPL Kraków-Balice hereby reserves itself the right to refuse
admittance to an aircraft due to important circumstances connected
with the functioning of the aerodrome, which may endanger the safe
landing thereof.
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GEN 4.1.5 LOTNISKO LUBLIN
LUBLIN AERODROME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS
1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z

obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych
oraz udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego
infrastrukturą techniczną w Porcie Lotniczym LUBLIN. Opłaty
lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych oraz
opłat z tytułu obsługi naziemnej.

1.1 The aerodrome charges are levied for the provision of services
connected with aircraft take-off, landing and parking operations as
well as making the airport terminal and its facilities available to
passengers at LUBLIN aerodrome. The aerodrome charges are
levied irrespective of air navigation charges, ground handling
charges or charges for other services not specified in GEN 4.1
“AERODROME CHARGES – LUBLIN AERODROME”.

1.2 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Port Lotniczy LUBLIN SA,
który jest zarządzającym Portem Lotniczym LUBLIN wpisanym do
Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2 The aerodrome charges are levied by Port Lotniczy LUBLIN SA,
acting as the LUBLIN Airport operator registered in the Civil
Aerodromes Register kept by the President of the Civil Aviation
Office of the Republic of Poland.

1.3 Port Lotniczy LUBLIN stosuje następujący katalog opłat
lotniskowych:

1.3 The following catalogue of aerodrome charges is applicable at
LUBLIN Airport:

1.3.1 opłaty za lądowanie, 1.3.1 landing charge,
1.3.2 opłaty paS.A.żerskiej, 1.3.2 passenger charge,
1.3.3 opłaty postojowej, 1.3.3 parking charge,
1.3.4 opłaty towarowej, 1.3.4 cargo charge,
1.3.5 opłat dodatkowych. 1.3.5 additional charges.
1.4 Skorzystanie z usług lotniskowych świadczonych przez Port

Lotniczy LUBLIN. jest jednoznaczne z akceptacją przez
usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w
niniejszej taryfie.

1.4 The use by a customer of the aerodrome services rendered by
LUBLIN Airport is tantamount to the acceptance of all charges and
conditions set out in this tariff.

1.5 Definicje: 1.5 Definitions:
1.5.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) -

maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego,
świadectwie rejestracji statku powietrznego, dzienniku pokładowym,
świadectwie zdatności w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w
locie lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez
właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest
zarejestrowany. Jeśli dany statek powietrzny ma kilka
certyfikowanych maksymalnych mas startowych, dla celów
naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę największa z
nich.

1.5.1 Maximum take-off weight (MTOW) - maximum permissible take-off
weight of an aircraft specified in the aircraft airworthiness certificate,
aircraft registration certificate, aircraft log book, noise certificate,
flight manual or any other official document confirmed by a
competent aviation authority of the state of aircraft registration.
Where an aircraft has multiple certified maximum take-off weights,
the highest maximum take-off weight shall be the basis of
aerodrome charges calculation.

1.5.2 Polski państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek
powietrzny) lub statek powietrzny używany przez jednostki
organizacyjne Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży
Pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.2 Polish state aircraft - an aircraft used by the Armed Forces of the
Republic of Poland (a military aircraft) or aircraft used by the Border
Guards, Police and State Fire Service (an aircraft used by law and
order execution authorities).

1.5.3 Obcy państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany
przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek
powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne straży
granicznej, policji, państwowej straży pożarnej i służby celnej (statek
powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.3 Foreign state aircraft - an aircraft used by foreign armed forces (a
military aircraft) or an aircraft used by foreign border guards, police
and fire or customs service units (an aircraft used by law and order
execution authorities).

1.5.4 Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków
powietrznych.

1.5.4 Aircraft operator - an aircraft owner or any other entity registered
as an aircraft operator in the aircraft register.

1.5.5 Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane
są przez Port Lotniczy LUBLIN SA usługi związane z obsługą
operacji startu, lądowania i postoju statku powietrznego.
Usługobiorcą może być:

1.5.5 Customer - a natural or legal person or an entity not having a status
of a legal person to whom Port Lotniczy LUBLIN SA renders the
services connected with aircraft take-off, landing or parking
operations.
A customer may be one of the following:

1.5.5.1 użytkownik statku powietrznego, 1.5.5.1 an aircraft operator,
1.5.5.2 inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana

operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w
szczególności:

1.5.5.2 another entity performing an aircraft take-off or landing operation on
behalf of whom such an operation is performed, in particular:

a) przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany
lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w
ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) -
przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację, 

a) an air carrier whose code is given to a flight, and in the case
when take-off or landing operations are performed under code-
share agreements - an air carrier who actually performs a
particular operation;
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b) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny
nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy,
leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze,
upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

b) a natural person, a legal entity or an organizational unit without
legal personality that is not the aircraft owner and operates an
aircraft under a rent, lease, lending for use or a similar
agreement authorizing the operation of a particular aircraft.

1.5.6 Pasażer (PAX) - osoba znajdująca się na pokładzie statku
powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji
startu lub lądowania, nie będąca członkiem jego załogi.

1.5.6 Passenger (PAX) - a person on board an aircraft at the time of take-
off or landing who is not a member of the crew.

1.5.7 Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał do
Portu Lotniczego LUBLIN i kontynuuje podróż tym samym statkiem
powietrznym, bez opuszczania jego pokładu.

1.5.7 Direct transit passenger - a passenger who arrives at LUBLIN
Airport and continues his or her journey on the same aircraft without
disembarking.

1.5.8 Lądowanie handlowe - lądowanie w celu zabrania lub
pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty,
przewożonych odpłatnie.

1.5.8 Commercial landing - a landing operation performed to load or
unload passengers, baggage, cargo or mail as a paid service.

1.5.9 Schemat zniżek podstawowych - schemat naliczania zniżek dla
każdego użytkownika statku powietrznego wykonującego usługi
regularnego pasażerskiego transportu lotniczego.

1.5.9 Basic discount scheme - a scheme for calculating discounts for
each aircraft operator providing the services of scheduled passenger
air transport.

1.5.10 Przewoźnik bazowy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność
przewozową w zakresie regularnego transportu pasażerów drogą
powietrzną, który spełni co najmniej trzy z następujących warunków:

1.5.10 Base air carrier - a company operating transport services consisting
of scheduled transport of passengers by air meeting at least three of
the following conditions shall:

a) zlokalizuje na terenie Portu Lotniczego LUBLIN co najmniej
jeden statek powietrzne rozpoczynający i kończący dzienny
plan lotów w Porcie Lotniczym LUBLIN;

a) locate in the LUBLIN Airport area at least one aircraft
commencing and ending day flight plan at LUBLIN Airport;

b) będzie realizowało średnio co najmniej trzy wyloty handlowe z
Portu Lotniczego LUBLIN w ciągu dnia;

b) conduct on average at least three commercial departures from
LUBLIN Airport daily;

c) utworzy w Porcie Lotniczym LUBLIN punkt obsługi liniowej
statków powietrznych zlokalizowanych w porcie;

c) set up in LUBLIN Airport a line station for aircraft located in the
Airport;

d) utworzy stacjonarne biuro odpraw załóg na terenie Portu
Lotniczego LUBLIN;

d) set up a stationery ATS Reporting Office in the LUBLIN Airport
area;

e) będzie przewoził co najmniej 120 000 pasażerów odlatujących
z Portu Lotniczego LUBLIN w ciągu roku kalendarzowego.

e) carry at least 120 000 passengers departing LUBLIN Airport in
the calendar year.

1.5.11 Nowa trasa - bezpośrednie połączenie lotnicze z Portu Lotniczego
LUBLIN, nie oferowane w ciągu 12 miesięcy poprzedzających
planowane rozpoczęcie operacji lotniczych, do jednego z lotnisk
obsługującego docelową aglomerację miejską lub grupę miast.

1.5.11 New route - a direct connection from LUBLIN Airport, not being on
offer within 12 months preceding the planned launching of air
operations, to one of aerodromes serving a destination urban
agglomeration or a group of cities.

1.5.12 Sezon rozkładowy IATA - oznacza sezon obowiązywania
rozkładów lotniczych zgodnie ze standardem IATA.

1.5.12 IATA season - a season during which flight schedules are applicable
in accordance with the IATA standard.

2. KATALOG OPŁAT LOTNISKOWYCH 2. CATALOGUE OF AERODROME CHARGES
2.1 OPŁATA ZA LĄDOWANIE 2.1 LANDING CHARGE
2.1.1 Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie Portu Lotniczego

LUBLIN wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania
operacji lądowania i startu powietrznego oraz standardowe usługi
służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, w tym z
pozycjonowaniem statku powietrznego na płycie postojowej, z
wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.1.1 The landing charge is levied for making LUBLIN Airport and its
technical infrastructure available for aircraft landing and take-off
operations, and for the provision of standard aerodrome services
rendered by the relevant aerodrome units, including aircraft
positioning on the apron, exclusive of the ground handling services.

2.1.2 Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku
powietrznego w Porcie Lotniczym LUBLIN od usługobiorcy
wykonującego lądowanie.

2.1.2 The landing charge is rendered on a customer performing a landing
operation for each landing of an aircraft at LUBLIN Airport.

2.1.3 Opłata za lądowanie statku naliczana jest za każdą rozpoczętą tonę
całkowitej masy startowej statku powietrznego (MTOW).

2.1.3 The landing charge is rendered for each commenced tonne of the
maximum take-off weight (MTOW) of an aircraft.

2.1.4 Opłata za lądowanie statku powietrznego wynosi 36 PLN za każdą
rozpoczętą tonę jego masy startowej (MTOW).

2.1.4 The landing charge is 36 PLN for each commenced tonne of the
maximum take-off weight (MTOW) of an aircraft.

2.2 OPŁATA PASAŻERSKA 2.2 PASSENGER CHARGE
2.2.1 Opłaty pasażerskie pobierane są za: 2.2.1 The passenger charge is collected for:

a) dokonanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu, a) carrying out security check for passengers and cargo,
b) udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego

infrastrukturą techniczną, w celu rozpoczęcia lub zakończenia
podróży lotniczej, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

b) making the airport terminal and its facilities available to
passengers for commencing or ending the journey, exclusive of
ground handling services.

2.2.2 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego
(dPAX) odprawionego w terminalu pasażerskim, niezależna od
pojemności statku powietrznego, użytkownika lotniska.

2.2.2 The passenger charge are levied per each departing passenger
(dPAX) handled in the passenger terminal, irrespective of the
capacity of the aerodrome user’s aircraft.

2.2.3 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego
z Portu Lotniczego LUBLIN.

2.2.3 The passenger charge are levied for each passenger departing from
LUBLIN Airport.

2.2.4 Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi: 2.2.4 The passenger charge is:
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a) zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów i bagażu: 1 PLN, a) provision of safety for passengers and cargo: 1 PLN,
b) udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego

infrastrukturą techniczną: 33 PLN.
b) making the airport terminal and its facilities available: 33 PLN.

2.2.5 Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za: 2.2.5 The passenger charge is not collected for:
a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim, a) direct transit passengers,
b) dzieci do lat 2. b) children under the 2 years of age.

2.3 OPŁATA POSTOJOWA 2.3 PARKING CHARGE
2.3.1 Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez Port Lotniczy

LUBLIN miejsca do postoju statku powietrznego na płycie
postojowej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym
związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.3.1 The parking charge is levied for making available by LUBLIN Airport
the aircraft parking space on the apron and the provision of standard
services rendered by the aerodrome units, exclusive of the ground
handling services.

2.3.2 Opłata postojowa wynosi 15 PLN za każdą tonę maksymalnej masy
startowej statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny
postoju.

2.3.2 The parking charge is 15 PLN for each tonne of the aircraft
maximum take-off weight and each 24 hours of parking time.

2.3.3 Czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu startu
statku powietrznego.

2.3.3 The time of parking is measured from the time of landing to the time
of take-off.

2.3.4 Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 4 godzin
włącznie.

2.3.4 Parking up to 4 hours inclusive is free of charge .

2.3.5 Z czasu postoju wyłącza się czas postoju statku powietrznego poza
częścią Portu Lotniczego LUBLIN.

2.3.5 The time of parking outside of the area of LUBLIN Airport is
deducted from the overall time of parking.

2.3.6 Jeśli jeden usługobiorca wykonał lądowanie, a następujący po nim
start tego samego statku powietrznego wykonuje inny usługobiorca,
opłatę postojową ponosi ten usługobiorca, który wykonał start.

2.3.6 If one customer has performed a landing and the subsequent take-
off of the same aircraft is operated by another customer, the parking
charge is levied on by the customer who performed the take-off.

2.3.7 Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie uzasadnionego
zatrzymania statku powietrznego z przyczyn, o których mowa w
pkt.5.14

2.3.7 The parking charge shall be increased by 100% in the case of the
reasoned grounding of aircraft for causes stated in point 5.14.

2.4 OPŁATA TOWAROWA 2.4. CARGO CHARGE
2.4.1 Opłata towarowa jest pobierana od użytkownika statku powietrznego

z tytułu odprawienia ładunku lotniczego na terenie Portu Lotniczego
LUBLIN.

2.4.1 The cargo charge is levied on an aircraft operator for handling
airfreight at LUBLIN aerodrome.

2.4.2 Opłata towarowa jest naliczana za każdy kilogram ładunku
odprawiony w Porcie Lotniczym LUBLIN przez podmiot posiadający
status Uznanego Nadawcy lub okazjonalnie przez służby obecne na
terenie portu w miejscach do tego wyznaczonych.

2.4.2 The cargo charge is levied for each kilogram of airfreight handled at
LUBLIN Airport by an entity having the status of an Acknowledged
Dispatcher or occasionally by the services present at the aerodrome
in designated places.

2.4.3 Wysokość opłaty towarowej wynosi 0,15 PLN za każdy kilogram
frachtu.

2.4.3 The cargo charge is 0.15 PLN for each kilogram of airfreight.

2.5 OPŁATY DODATKOWE 2.5 ADDITIONAL CHARGES
2.5.1 Opłata z tytułu zapewnienia asysty dla pasażerów o ograniczonej

sprawności ruchowej: 0,30 PLN/PAX.
2.5.1 Charge for providing assistance for passengers with reduced

mobility: 0.30 PLN/PAX
2.5.2 Opłata z tytułu dostarczenia infrastruktury służącej do manualnej lub

automatycznej odprawy pasażerów użytkownika statku powie-
trznego: 0,30 PLN/PAX.

2.5.2 Charge for providing facilities for manual or automatic checks on the
passengers of an aircraft operator: 0.30 PLN/PAX.

2.5.3 Opłata za kontrolę bezpieczeństwa: 1 PLN/PAX. 2.5.3 Charge for security check: 1 PLN/PAX.
2.5.4 Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego naliczana od

każdego zaangażowanego wartownika (SOL) i godzinę zapewnienia
ochrony: 100 PLN.

2.5.4 Charge for additional protection of an aircraft levied for each
involved guard (SOL) and hour of provided protection:
100 PLN.

2.5.5 Opłata za usunięcie rozlewisk i innych zanieczyszczeń powstałych
przy obsłudze lub podczas wykonywania operacji lotniczych statku
powietrznego jest uzależniona od rodzaju zanieczyszczenia.

2.5.5 Charge for removing splits and other contaminations occurred
during servicing an aircraft or during operations of an aircraft,
depending on the type of contamination.

a) Usunięcie paliw i innych płynów: 1000 PLN a) Removing fuels and other liquids: 1000 PLN
b) Usunięcie innych zanieczyszczeń: 650 PLN b) Removing other contaminations: 650 PLN

2.5.6 Opłata za zapewnienie ochrony pożarowej w postaci zapewnienia
asysty przez jednostkę LSRG podczas wykonywania czynności
tankowania statku powietrznego lub innych czynności
wymagających asysty zgłoszonych przez kapitana statku
powietrznego: 100 PLN/usługa.

2.5.6 Charge for providing fire fighting service in the form of assistance of
the Airport Rescue and Fire Fighting Service Unit during aircraft
fuelling or other activities requiring assistance reported by the pilot-
in-command: 100 PLN/service.

3. ODSTĘPSTWA 3. EXEMPTIONS
3.1 Nie pobiera się opłaty za lądowanie i postój od: 3.1 No landing charge or parking charge is levied on:
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a) statków powietrznych wykonujących loty w celu zapobiegania
skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania
życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że loty te są wykonywane w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

a) aircraft performing flights for the prevention against the effects
of natural disasters or their removal and rescuing human lives
and health, unless the flights are carried out in the course of the
business activity,

b) państwowych statków powietrznych wykonujących loty w
przypadkach ochrony granic zagrożenia bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego,

b) state aircraft performing flights in the case of security of
borders, national safety risk or public order,

c) statków powietrznych wykonujących kontrolę i testy urządzeń
wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako
naziemne pomoce nawigacyjne.

c) aircraft carrying out checks and testing facilities used or
intended to be used as ground-based navigation aids.

3.2 Nie pobiera się opłaty za lądowanie i opłaty pasażerskiej, jeśli
zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego
międzylądowania na lotnisko LUBLIN z przyczyn meteorologicznych
lub w sytuacjach awaryjnych.

3.2 No landing charge and passenger charge is levied in the event that,
due to meteorological conditions and emergencies, the aircraft has
to return to LUBLIN aerodrome with no stop-overs.

3.3 Zwolnienie z opłaty za lądowanie i opłaty postojowej za loty obcych
państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa
państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i
ratownictwem stosuje się na zasadach określonych w umowach
międzynarodowych oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności.

3.3 Exemptions from the landing and parking charges on foreign state
aircraft performing flights for the protection of public safety, state
security or state borders, or search and rescue flights are applicable
in accordance with the rules set out in the relevant international
agreements and on a reciprocal basis.

4. ZNIŻKI 4. DISCOUNTS
4.1 ZASADY OGÓLNE 4.1

4.1.1 Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i
niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy
spełniającego warunki i kryteria określone w niniejszej taryfie i
spełniającego kryteria przyznania zniżki, który wystąpi z pisemnym
wnioskiem o udzielenie zniżek wraz z określeniem rodzaju zniżki.

4.1.1 Discounts are given on an equal and non-discriminatory basis to all
customers meeting the eligibility criteria specified in this tariff and
meeting the criteria for receiving the discount, who apply in writing
for giving the discount, specifying the kind of the discount. 

4.1.2 Jeżeli nie postanowiono inaczej, zniżki w ramach jednego ze
schematów udzielane są od opłat lotniskowych zawartych w
katalogu w punkcie 2, z wyłączeniem opłat określonych w punkcie
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3.

4.1.2 Unless otherwise specified, discounts included in the same scheme
shall be given on aerodrome discounts included in the catalogue
presented in point 2, exclusive of fees specified in points 2.5.1,
2.5.2, 2.5.3.

4.1.3 Usługobiorcy przysługuje prawo jednego systemu zniżek. Zniżki z
różnych tytułów nie sumują się. W odniesieniu do jednego lotu
można zastosować zniżkę tylko z jednego tytułu. Jeżeli dany lot
kwalifikuje się do zniżek z różnych tytułów, zostanie zastosowana
najkorzystniejsza z nich.

4.1.3 A customer is entitled to one system of discounts. Discounts on
different charges do not add up. Only one type of discount may be
applied to one flight. If a given flight is subject to different types of
discounts, the most advantageous of them will be applicable.

4.2 PROGRAM ZNIŻEK DLA PRZEWOŹNIKÓW BAZOWYCH 4.2 SCHEME OF CHARGES FOR BASE AIR CARRIERS
4.2.1 Dla przewoźników bazowych udziela się: 4.2.1 Base air carriers are subject to:

a) zniżek kwotowych od opłat określonych w pkt. 2.2 do wysokości
opłat określonych w tabeli 4.2.2,

a) rate discounts on charges specified in point 2.2 in relation to the
amounts of charges specified in table 4.2.2,

b) zniżki procentowej w wysokości 99% od opłat określonych w
punkcie 2.1 i 2.3.

b) rate discount amounting to 99% of the charges specified in
point 2.1 and 2.3.

4.2.2 Wielkość zniżki kwotowej uzależniona jest od ilości pasażerów
odlatujących w ciągu roku odprawionych przez przewoźnika i
naliczona jest od pasażera odlatującego, kolejno za każdy przedział:

4.2.2 The amount of a discount depends on the number of departing
passengers within a year handled by an aircraft operator and
calculated consecutively for each bracket:

Ilość pasażerów odlatujących 
obsługiwanych przez przewoźnika

Docelowa wysokość opłaty po 
udzieleniu zniżki kwotowej na opłaty 

lotniskowe [PLN]

Number of departing passengers 
serviced by an air carrier

Target amount of charge after 
discount on aerodrome charges

[PLN]
0 - 50 000 5,75 0 - 50 000 5.75 

50 001 - 75 000 5,46 50 001 - 75 000 5.46
75 001 - 100 000 5,04 75 001 - 100 000 5.04
powyżej 100 000 4,20 more than 100 000 4.20

4.2.3 Zniżki określone w niniejszym programie udzielane są
przewoźnikowi bazowemu, o którym mowa w definicji 1.5.10, w
odniesieniu do każdej trasy obsługiwanej przez przewoźnika na
okres 5 sezonów rozkładowych IATA od momentu spełnienia
warunków.

4.2.3 The discounts specified in the following programme are given to a
base air carrier described in point 1.5.10, in relation to each route
serviced by the air carrier for the period of 5 IATA seasons, starting
from the moment of fulfilling the conditions.
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4.2.4 Po zakończeniu obowiązywania zniżek określonych w punkcie  4.2.3
przewoźnik może wystąpić o objęcie schematem zniżek
podstawowych, określonych w punkcie 4.3 z zastrzeżeniem, że
wysokość zniżki naliczana będzie z uwzględnieniem okresu, jaki
upłynął od momentu uruchomienia każdej z tras objętych systemem
zniżek.

4.2.4 After termination of the discounts specified in point 4.2.3, an air
carrier may apply for inclusion into a scheme of basic discounts,
specified in point 4.3, provided that the discount will be calculated
considering the time after launching each of the routes included in
the system of discounts.

4.3 SCHEMAT ZNIŻEK PODSTAWOWYCH DLA NOWYCH TRAS 4.3 SCHEME OF BASIC CHARGES FOR NEW ROUTES

4.3.1 Zniżka procentowa udzielana jest dla każdej nowej trasy w ruchu
regularnym. Wysokość udzielanej zniżki uzależniona jest od skali
generowanego przez przewoźnika ruchu pasażerskiego w Porcie
Lotniczym LUBLIN oraz jest zróżnicowana w czasie w okresie
udzielania zniżek.

4.3.1 The rate discount is given for any new route in scheduled traffic. The
amount of a granted discount depends on the level of passenger
traffic handled by an air carrier at LUBLIN Airport and varies over
time during the period of providing by the discount.

4.3.2 Wysokość zniżek prezentuje poniższa tabela: 4.3.2 The discount rates are listed in the table below:

Rok 
Year

Sezon rozkładowy IATA
IATA scheduled season

Zniżka udzielona ze względu na ilość pasażerów odbsługiwanych przez przewoźnika
Discount granted due to the number of passengers serviced by the carrier

poniżej/below 
50 000 

50 001 do/to 
100 000

100 001 do/to 
150 000

150 001 do/to 
200 000

200 001 do/to 
250 000

powyżej/above 
250 000

1
1 95% 95% 95% 95% 95% 95%

2 75% 80% 85% 90% 95% 95%

2
3 60% 75% 80% 85% 90% 95%

4 90%

3
5 45% 70% 75% 80% 85% 90%

6 80%

4
7 35% 60% 65% 70% 75% 80%

8 75%

5
9 25% 50% 55% 60% 65% 70%

10 65%

4.3.3 Usługobiorca, który przewozi powyżej 250 000 odlatujących
pasażerów w ciągu roku, po zakończeniu dziesiątego sezonu
objętego zniżką dla każdej nowej trasy, uzyskuje stałą zniżkę
wolumenową w wysokości 60%.

4.3.3 The customer carrying over 250 000 departing passengers during
the year, after termination of the tenth season of granted discount for
each new route, receives fixed volume discount amounting to 60%.

4.3.4 Zniżki określone w punkcie 4.3.2 udzielane są dla każdej nowej
trasy indywidualnie.

4.3.4 The discounts specified in point 4.3.2 are given for each new route
individually.

4.4 ZNIŻKI SPECJALNE 4.4 SPECIAL DISCOUNTS

4.4.1 99% zniżki od opłaty za lądowanie dla statków powietrznych
wykonujących kontrolę i testy urządzeń wykorzystywanych lub
planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce
nawigacyjne.

4.4.1 99% of the discount on the landing charge for aircraft performing
checks and tests on facilities used or intended to be used as ground-
based navigation aids.

4.4.2 99% zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty pasażerskiej, jeśli
zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego
międzylądowania do Portu Lotniczego LUBLIN z przyczyn
meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

4.4.2 99% of the discount on the landing and passenger charge, in the
event that, due to meteorological conditions and emergencies, the
aircraft has to return to LUBLIN Airport with no stop-overs.

4.4.3 99 % zniżki od opłaty za lądowanie i opłaty postojowej za loty
obcych państwowych statków powietrznych wykonujących loty
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego,
bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub
poszukiwaniem i ratownictwem, stosuje się na zasadach
określonych w umowach międzynarodowych oraz z uwzględnieniem
zasady wzajemności.

4.4.3 99% of the discount on the landing and parking charge on foreign
state aircraft performing flights for the protection of public safety,
state security or state borders, or search and rescue flights are
applicable in accordance with the rules set out in the relevant
international agreements and on a reciprocal basis.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI 5. TERMS OF PAYMENT

5.1 Za wniesienie wszystkich opłat, o których mowa w części GEN 4.1 w
wysokości i terminie wskazanych na fakturze oraz za wszystkie
zobowiązania powstałe z tego tytułu, w tym odsetki za opóźnienie
terminowej realizacji płatności odpowiada użytkownik statku
powietrznego. 

5.1 The aircraft operator is responsible for effecting all payments
referred to in GEN 4.1 in the amount and time indicated in the
invoice as well as for all liabilities arising in connection therewith,
including interests accrued on late payments. 
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Jeżeli Port Lotniczy LUBLIN SA posiada jednoznaczną informację,
że usługobiorcą jest podmiot inny niż użytkownik statku
powietrznego, opłatami może być obciążony ten usługobiorca. Jeżeli
usługobiorca inny niż użytkownik statku powietrznego, odmawia
dokonania płatności lub dokonuje ich nieterminowo, należnymi
opłatami i odsetkami zostanie obciążony użytkownik statku
powietrznego.

If Port Lotniczy LUBLIN SA has clear knowledge that the customer is
an entity other than the aircraft user, Port Lotniczy LUBLIN SA may
request that payments be made by this customer. If the customer
other than the aircraft operator refuses to effect payments or does
not effect payments in a timely manner, all applicable payments and
interests are to be incurred by the aircraft operator.

5.2 Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN).
Płatności powinny być dokonywane przez tych usługobiorców w
złotych polskich (PLN).

5.2 Customers are invoiced in Polish zlotys (PLN). These customers are
to make payments in Polish zlotys (PLN).

5.3 Jeżeli odrębna umowa handlowa nie stanowi inaczej, płatności z
tytułu opłat lotniskowych należy dokonywać w biurze wyznaczonym
do pobierania opłat lotniskowych na lotnisku LUBLIN przed
wykonaniem startu.

5.3 Unless otherwise prescribed by an individual trade agreement, the
aerodrome charges are to be paid in the office designated for
collecting aerodrome charges at LUBLIN aerodrome prior to the
aircraft take-off.

5.4 Biuro wyznaczone do pobierania opłat lotniskowych na lotnisku
LUBLIN akceptuje:

5.4 The following forms of payment are accepted by the office
designated for collecting aerodrome charges at LUBLIN aerodrome:

a) niżej wymienione karty płatnicze:
AMERICAN EXPRESS
DINERS CLUB
MAESTRO
POLCARD
MASTERCARD ELECTRONIC
JCB
MASTERCARD
VIS.A.
VIS.A. ELECTRON

a) payment cards listed below:
AMERICAN EXPRESS
DINERS CLUB
MAESTRO
POLCARD
MASTERCARD ELECTRONIC
JCB
MASTERCARD
VIS.A.
VIS.A. ELECTRON

b) wpłaty gotówkowe. b) cash payments.

5.5 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart
płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od
konieczności uregulowania stosownych opłat lotniskowych .

5.5 A refusal to accept the payment cards and/or banknotes that have
been withheld or questioned does not release the customer from the
obligation to pay the applicable aerodrome charges.

5.6 Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane w formie
przedpłaty. Przedpłata powinna wpłynąć na rachunek Portu
Lotniczego LUBLIN SA najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym
dzień wykonania operacji, której dotyczy. 

5.6 Payments of aerodrome charges can be made in advance as a pre-
payment. The pre-payment should be credited to the bank account
of Port Lotniczy LUBLIN SA at least 2 working days prior to the date
of the operation it concerns. 

Dowód dokonania przedpłaty powinien wpłynąć do Portu Lotniczego
LUBLIN SA najpóźniej do godziny 1400 LMT w dniu roboczym
poprzedzającym dzień wykonania operacji.

Proof of pre-payment should be delivered to Port Lotniczy LUBLIN
SA until 1400 LMT at the latest on the working day preceding the
day of operation.

5.7 Usługobiorcy korzystający systematycznie z usług lotniskowych
świadczonych przez Port Lotniczy LUBLIN SA na lotnisku LUBLIN
(tj. co najmniej raz w tygodniu przez osiem kolejnych tygodni) mogą
dokonywać płatności przelewem na podstawie zbiorczych faktur
wystawianych za okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 1 miesiąc
kalendarzowy. 

5.7 Customers using systematically the aerodrome services rendered by
Port Lotniczy LUBLIN SA at LUBLIN aerodrome (at least once a
week for 8 consecutive days) may make payments by a bank
transfer on the basis of collective invoices issued for accounting
periods not greater than 1 calendar month. 

Taki tryb wymaga wystąpienia z wnioskiem do Portu Lotniczego
LUBLIN SA i uzyskania jego zgody.

Such form of settlement requires the customer to submit a written
request to Port Lotniczy LUBLIN SA and obtain its written consent.

5.8 Port Lotniczy LUBLIN SA zastrzega sobie prawo do żądania od
usługobiorcy złożenia zabezpieczenia finansowego w postaci np.
gwarancji bankowej, weksla in blanco, depozytu, kaucji
gwarancyjnej lub wniesienia przedpłaty. Port Lotniczy LUBLIN SA
ma prawo do wymagania zabezpieczenia finansowego również w
przypadku utraty wiarygodności płatniczej usługobiorcy

5.8 Port Lotniczy LUBLIN SA reserves the right to require the customer
to provide financial security, e.g. in the form of a bank guarantee,
blank bill, cash deposit, bail or pre-payment. Port Lotniczy LUBLIN
SA has also the right to require financial security in the case of losing
payment credibility by a customer.

5.9 Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji
związanych z uregulowaniem płatności na rzecz Portu Lotniczego
LUBLIN SA naliczane przez bank usługobiorcy oraz banki i
instytucje pośredniczące w realizacji transakcji płatności.

5.9 A customer bears all bank costs and commissions related to the
payments to Port Lotniczy LUBLIN SA which are collected by a
customer’s bank and/or banks and/or institutions involved in
payment transactions.

5.10 Za niezapłacone w terminie należności Port Lotniczy LUBLIN SA
będzie naliczał odsetki ustawowe, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie regulacjami polskiego prawa.

5.10 Pursuant to the relevant Polish regulations in force, Port Lotniczy
LUBLIN SA will charge statutory interests on overdue payments.

5.11 Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą rozpatrywane, jeśli
Port Lotniczy LUBLIN SA otrzyma je w formie pisemnej w ciągu 30
dni od daty wystawienia faktury. Termin rozpatrzenia reklamacji
przez Port Lotniczy LUBLIN SA wynosi 30 dni od daty zgłoszenia.

5.11 Any claims raised in connection with the issued invoices will be
investigated, provided that such claim is received by Port Lotniczy
LUBLIN SA in writing within 30 days of the invoice issue date. Port
Lotniczy LUBLIN SA will investigate a claim within 30 days of lodging
thereof.

GEN 4.1.5 -6

02 MAY 2013

136



AIP POLAND
AIP POLSKA

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

5.12 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku
terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z
wystawionych przez Port Lotniczy LUBLIN SA faktur.

5.12 A lodged claim does not release a customer from his obligation to
pay all liabilities resulting from the issued invoices in due time.

5.13 Port Lotniczy LUBLIN SA może odmówić świadczenia usług oraz
zastrzega sobie prawo ograniczenia lub wstrzymania zezwoleń
ruchowych usługobiorcom, którzy nie respektują warunków
określonych w części GEN 4.1, w tym nieterminowo regulują swoje
zobowiązania z tytułu opłat lotniskowych.

5.13 Port Lotniczy LUBLIN SA may refuse to render services and
reserves the right to limit or suspend movement clearances to those
customers who fail to meet the provisions of GEN 4.1, inclusive of
effecting payments of aerodrome charges in a timely manner.

5.14 Port Lotniczy LUBLIN SA jako zarządzający lotniskiem LUBLIN ma
prawo zatrzymać statek powietrzny tymczasowo w celu
zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych od
użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego
na lotnisku.

5.14 Port Lotniczy LUBLIN SA acting as the LUBLIN aerodrome operator
may temporarily ground an aircraft in order to secure claimed
aerodrome charges due from an aircraft operator or claims related to
damages caused by him at the aerodrome.

5.15 Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie
złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania
zajęcia na podstawie postanowienia sądowego.

5.15 A temporarily grounded aircraft will be released if an appropriate
security is submitted or an aircraft is subject to attachment under a
court decision.

5.16 Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w
wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującej w
dniu wykonania usługi.

5.16 The goods and services tax (VAT) is added to charges in the amount
specified in the regulations of the Polish law effective on the day the
service is provided.
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GEN 4.1.6 LOTNISKO ŁÓDŹ - LUBLINEK
ŁÓDŹ - LUBLINEK AERODROME

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS

Użyte w niniejszej taryfie określenia oznaczają: Terms adopted for the purposes of the Tariff are defined as follows:

1.1 Połączenie regularne - połączenie lotnicze, na które miejsca
przeznaczone do przewozu pasażerów i bagażu oraz towarów są
publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany
między tymi samymi punktami wg opublikowanego rozkładu lotów
albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na
regularność lotów.

1.1 Scheduled flight - air transport in which room in the aircraft for
passengers, luggage and cargo is publicly offered for sale in each
flight, and the transport is performed between the same locations in
accordance with a published schedule of flights or at regular
intervals, or with frequency indicative of a regular character of flights.

1.2 Lot czarterowy - lot dokonywany na podstawie umowy czarteru
lotniczego, w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji
czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku po-
wietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów,
bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

1.2 Charter flight - air transport performed on the basis of an air charter
contract, in which an air carrier undertakes to supply to the charterer
a specified number of passenger seats or specified aircraft capacity
in order to perform a specified transport of passengers, luggage,
cargo or mail indicated by the charterer.

1.3 Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków
personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w
celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych.

1.3 School flight - flight which is performed by the candidates for crew
or by crew members in order to obtain new qualifications.

1.4 Lot treningowy - lot wykonywany przez członków personelu
lotniczego w celu utrzymania określonych kwalifikacji lotniczych.

1.4 Training flight - flight which is performed by the crew members to
maintain and develop specific qualifications.

1.5 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) -
maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie sprawności statku powietrznego, dzienniku
pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie. Jeżeli MTOW
nie została podana, dla celów kalkulacji opłat będzie przyjęta
największa maksymalna masa startowa dla statku powietrznego
danego typu.

1.5 Maximum take-off weight (MTOW) -  maximum take-off mass
permissible for take-off, specified in the Certificate of Airworthiness,
the flight manual or another equivalent official document. If the
MTOW has not been specified, the maximum take-off weight of the
heaviest aircraft of the same type known to exist will be used as the
basis of the charge calculation.

1.6 PL Łódź - Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.,                z
siedzibą w Łodzi, 94-328 Łódź, ul. gen. S. Maczka 35. 

1.6 PL Łódź - Łódź Władysław Reymont Airport Ltd. based in Łódź,  94-
328 Łódź, ul. gen. S. Maczka 35.

1.7 Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca
członkiem jego załogi.

1.7 Passenger - a person travelling by aircraft but not declared as a
crew member.

1.8 Pasażer tranzytowy - pasażer, który przyleciał na lotnisko lotem
handlowym i nie opuszczając terenu portu lotniczego, kontynuuje
podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym
numerze rejsu.

1.8 Transit passenger - a passenger arriving at an aerodrome by
commercial flight and continuing journey on the same flight number
departing from the same aerodrome, without leaving airport
premises.

1.9 Użytkownik statku powietrznego - użytkownikiem statku powie-
trznego jest jego właściciel lub inna osoba wpisana jako użytkownik
do rejestru statków powietrznych.

1.9 Aircraft user - a person, who is the owner of the aircraft or who is
registered as the user in the national aircraft registration.

1.10 Nowo uruchamiane połączenie regularne - uruchamiane przez
danego przewoźnika połączenie regularne na nowym kierunku, w
których portem początkowym, docelowym lub portem
międzylądowania jest port lotniczy rozszerzający siatkę połączeń
regularnych PL Łódź, z zastrzeżeniem, że połączenie na tym
kierunku nie było uruchamiane w ciągu ostatnich 12 miesięcy
poprzedzających termin rozpoczęcia realizacji nowo urucha-
mianego połączenia.

1.10 New scheduled connection - a regular connection provided by the
carrier to a new destination, in which the airport extending the net of
regular flight connections - PL Łódź - serves as the departure airport,
arrival airport or transit airport, provided that this specific destination
has not been open for recent 12 months before its start.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. GENERAL ARRANGEMENTS

2.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PL Łódź przez
użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świad-
czonych przez PL Łódź. W przypadku wystąpienia trudności z
identyfikacją użytkownika statku powietrznego, opłatami zostanie
obciążony właściciel statku powietrznego.

2.1 The User of an aircraft is obliged to pay the charge included herein
for services provided to him by PL Łódź. In case of any problems
with user identification the charge will be imposed on the aircraft's
owner.

2.2 Skorzystanie z usług PL Łódź jest jednoznaczne z przyjęciem
wszystkich warunków niniejszej taryfy.

2.2 The use of any service referred to herein shall imply the acceptance
of all terms provided for this Tariff.

2.3 Opłaty składają się z: 2.3 The charges include:

a)  opłat standardowych, w których skład wchodzą: a) airport charges which consist of:

- opłata za lądowanie obejmująca również start statku powietrznego, - airport landing charges (including also the aircraft take-off),

- opłata za postój statku powietrznego, - aircraft parking charges,

- opłata za pasażera odlatującego, - charges for departing passenger,

b) opłat dodatkowych. b) additional charges.

2.4 Opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszej taryfie, a świad-
czone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą być
uzgodnione z PL Łódź oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

2.4 Fees for other additional services not included in the Tariff herein
and provided at the request of the aircraft’s user are determined
separately prior to the provision of that service.
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Lądowanie w PL Łódź jest równoznaczne z akceptacją konieczności
uiszczania standardowej opłaty handlingowej wynikającej z
obowiązujących cenników. Szczegóły dostępne są u personelu
Działu Obsługi Naziemnej nr. tel. +48 609 646 942 (kooordynacja
DON) lub +48 609 300 289 (kierownik zmiany DON).

Landing at PL Łódź is tantamount to the acceptance of an obligation
to pay a standard handling charge resulting from the tariff in effect.
The details may be obtained from the Ground Handling Unit
personnel, phone: +48 609 646 942 (coordination of the Ground
Handling Unit) or +48 609 300 289 (shift manager of the Ground
Handling Unit).

2.5 Stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do
których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej
odrębnymi przepisami.

2.5 The rate of Value Added Tax (VAT) is not included in the charges
given in the Tariff and it is to be calculated according to the rates
being in force in the Polish Tax Law.

2.6 Stawki opłat są wyrażone w złotych polskich (PLN). 2.6 All the charges in the Tariff herein are defined in Polish Zloty
(hereinafter "PLN").

2.7 Od opłat wymienionych w niniejszej taryfie mogą być zwolnione
statki powietrzne wykonujące loty w celu obrony przed skutkami
klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,
chyba że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej.

2.7 Neither of the charges included herein can be levied on aircraft
operating flights serving the purpose of protection against natural
disasters as well as human life and health rescue unless they are
part of a private activity.

2.8 Opłatom wymienionym w niniejszej taryfie nie podlegają: 2.8 The charges listed below do not apply to:
a) loty poszukiwawczo - ratownicze (SAR), a) search and rescue flights (SAR),
b) loty kontrolne naziemnych urządzeń nawigacyjnych, b) flights performed exclusively for testing ground air navigation

equipment,
c) loty, w których zaistniała konieczność powrotu bez żadnego

międzylądowania na lotnisko startu z przyczyn technicznych
lub meteorologicznych,

c) flights forced to fly back to the departure aerodrome with no
intermediate landing for meteorological or emergency reasons,

d) loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywane
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej,

d) Polish state aircraft flights in the situation of immediate threat to
public safety, national security or state border,

e) statutowe loty niehandlowe statków powietrznych będących
własnością lub użytkowanych przez Aeroklub Łódzki.

e) regulated by the statute non-commercial flights of aircraft which
belong to and are used by the Łódź Aero Club.

2.9 Odstępstwa, o których mowa w pkt. 2.8 ust. e), dotyczą wyłącznie
statutowych lotów niehandlowych; odpowiednie informacje do-
tyczące charakteru lotu i statku powietrznego należy zamieścić       w
składanych planach lotu. W razie stwierdzenia niezgodności
pomiędzy tą informacją, a rzeczywistym charakterem lotu i typem
statku powietrznego za wszystkie usługi  związane z takim lotem
zostanie pobrana opłata w wysokości 200% opłat wynikających z
niniejszej taryfy.

2.9 Exemptions listed in paragraph 2.8 point e) refer exclusively to  non-
commercial flights regulated by the statute; respective information
regarding the character of flight as well as an aircraft shall be
enclosed within the submitted flight plan. If the real goal of the flight
or the type of an aircraft differ from those stated in documents, the
flight will be charged  200% of standard fees listed in this Tariff for all
the provided services.

2.10 Wielokrotnie powtarzające się podejścia do lądowania tego samego
statku powietrznego, należącego do użytkownika lotniska, z
przyziemieniem lub bez przyziemienia, będzie traktowane dla celów
naliczenia opłaty jako jedna operacja.

2.10 The action of continuously repeating landing approach, with or
without a touchdown, conducted by the sole aircraft belonging to the
airport user will be considered as one movement with respect to the
landing charge.

3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE STATKU POWIETRZNEGO 3. AIRCRAFT LANDING CHARGE

3.1 Opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego,
pobierana jest za każdą operację lądowania.

3.1 The landing charge, which includes also the aircraft take-off,  is
payable for each aircraft landing on the aerodrome.

3.2 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 000
kg włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu, wynosi
70 PLN.

3.2 For aircraft of maximum take-off weight (MTOW) up to 2 000 kg, the
landing charge, irrespective of flight type amounts to 70 PLN.

3.3 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2
000 kg opłata za lądowanie pobierana jest w sposób następujący:

3.3 For aircraft of maximum take-off weight above 2 000 kg the following
landing charge is incurred:

MTOW [tony] CENA [PLN] MTOW [tonnes] PRICE  [PLN]

2-10 250,00 2-10 250.00
10-30 550,00 10-30 550.00
30-50 900,00 30-50 900.00
50-100 1500,00 50-100 1500.00

powyżej 100 3700,00 above 100 3700.00

3.4 Opłaty określone w pkt. 3.2 i 3.3, obniża się o 50% dla śmigłowców.. 3.4 Charges included in paragraphs 3.2 and 3.3 shall be reduced by
50% for helicopters.

3.5 Operacja startu lub lądowania poza godzinami pracy lotniska
opublikowanymi w rozdziale AD 2 AIP Polska może być wykonana
po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zarządzającego
lotniskiem. Opłata za taką operację będzie kalkulowana odrębnie.

3.5 Any take-off and/or landing outside the regular operational hours
published in chapter AD 2 of AIP Poland may only take place after
the prior permission issued by airport operator. The charge for such
operation will be calculated separately.
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4. OPŁATA POSTOJOWA - ZA POSTÓJ STATKU
POWIETRZNEGO

4. AIRCRAFT PARKING CHARGE

4.1 Opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego po-
wierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i każde
rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi 6 PLN.

4.1 Parking charge for the parking of the aircraft in the designated area
of aerodrome is collected for every commenced tonne of the
maximum take-off weight or for every commenced 24 hours of
parking. The charge is 6 PLN.

4.2 Czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu startu
statku powietrznego.

4.2 The period of parking of the aircraft is counted from landing to   take-
off.

4.3 Za postój trwający do 4 godzin opłaty za postój nie pobiera się. 4.3 No parking charge is imposed if parking time does not exceed 4
hours.

5. OPŁATA PASAŻERSKA - ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 5. DEPARTING PASSENGER CHARGE

5.1 Opłata pobierana jest za każdego pasażera: 5.1 The charge shall be payable for each passenger:

- w ruchu krajowym 24,00 PLN - domestic flight 24.00 PLN
- w ruchu międzynarodowym 33,00 PLN - international flight 33.00 PLN

5.2 Opłacie za pasażera odlatującego nie podlegają: 5.2 The charge shall be payable for each passenger:
a) pasażerowie w tranzycie bezpośrednim, a) direct transit passengers,
b) dzieci do lat 2, którym nie przysługuje miejsce pasażerskie

w samolocie.
b) children under 2 years of age who are not entitled to occupy a

separate passenger seat in the aircraft.
6. OPŁATY DODATKOWE 6. ADDITIONAL CHARGES

6.1 Usunięcie zanieczyszczeń lotniskowych za każde rozpoczęte
5 m2:

6.1 The charge for removing contaminations from aerodrome surfaces
are collected for each commenced 5 square meters:

- smary i materiały pędne 1000 PLN - grease and/or spilled fuel 1000 PLN
- inne zanieczyszczenia 600 PLN - other contamination 600 PLN
- dodatkowe odladzanie na wniosek pilota 500 PLN - additional de-icing at the pilot's request 500 PLN

6.2 Ochrona statku powietrznego: 6.2 Protection of the aircraft:

- ochrona statku powietrznego przez strażnika - każda
rozpoczęta godzina pracy strażnika

200 PLN - aircraft protection by a special guard - charge for each
commenced hour of  the guard

200 PLN

- oświetlenie statku powietrznego - każde rozpoczęte 24 h od
każdego punktu świetlnego

150 PLN - illumination of the aircraft - charge for each 24 hours per 1
light source

150 PLN

- wygrodzenie stanowiska postojowego - opłata za
jednorazową usługę

400 PLN - enclosure (fence) around the aircraft stand - charged for an
event

400 PLN

6.3 Zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną statku
powietrznego podczas tankowania/roztankowania statku
powietrznego w momencie wejścia/wyjścia lub przebywania
pasażerów na pokładzie - 100 PLN.

6.3 Refuelling/de-fuelling assistance of the Airport Fire Services during
passengers’ boarding, deboarding and staying aboard - charge for
an event - 100 PLN.

7. ZNIŻKI OD OPŁAT LOTNISKOWYCH 7. AERODROME CHARGE DISCOUNTS

7.1 Na warunkach określonych w odrębnej umowie, użytkownikowi
statku powietrznego wykonującemu operacje lotnicze na lotnisku PL
Łódź przysługuje prawo do zniżek od opłat lotniskowych okre-
ślonych w niniejszej taryfie.

7.1 Incentives in the form of discounts on the aerodrome charges
included in this Tariff are granted on the basis of a separate contract
to the user of aircraft, which performs operations of landing and
take-off at PL Łódź.

7.2 Zniżki od opłat lotniskowych stosuje się na zasadzie równego
traktowania i niedyskryminacji w stosunku do każdego użytkownika
lotniska wykonującego operacje lotnicze.

7.2 Discounts on the aerodrome charges are granted on equal treatment
and non-discriminatory basis to all eligible users performing
operations at the aerodrome.

7.3 Użytkownik ma do wyboru dwa systemy zniżek: zniżki procentowe
lub zniżki kwotowe.

7.3 The user may choose between two discount systems: percentage
or fixed amounts.

7.4 Zniżki procentowe przysługują: 7.4 Discounts in the form of a percentage:
a) użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty

regularne na danym kierunku przysługuje w pierwszych 12
miesiącach operowania prawo do zwolnienia z opłat za
lądowanie w wysokości 50%,

a) 50 % discount off the aerodrome charges is granted in the first
12 months of operating a new connection to the aircraft user
who performs regular scheduled flights in the specified
direction,

b) użytkownikowi statku powietrznego o maksymalnej masie
startowej powyżej 10 ton wykonującemu loty czarterowe na
danym kierunku, przysługuje prawo do zniżek od opłat za
lądowanie w wysokości 50% pod warunkiem wykonania
minimum 2 lotów (dwóch operacji lądowania) w miesiącu
kalendarzowym objętym zniżką,

b) 50 % discount off the aerodrome charges is granted to the user
of the aircraft with maximum take-off weight over 10 tonnes,
performing charter flights in the same direction, provided that
the aircraft performs at least 2 flights per month in the year of
the granted discount,
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c) użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty
treningowe i/lub szkolne przysługuje prawo do zniżki w
wysokości 50% od opłat za lądowanie,

c) 50 % discount off the airport charges is granted to the aircraft’s
user performing training or school flights,

d) zniżka od opłat za lądowanie na małych dystansach (do 500
km) w wysokości 30%,

d) 30% discount off the aerodrome charges for short haul flights,

e) zniżka od opłat za lądowanie za operacje w czasie wskazanym
przez PL Łódź w wysokości 10%.

e) 10% discount granted for landing operation within the period
pointed by PL Łódź.

W razie możliwości uzyskania kilku upustów z różnych tytułów,
uzyskane upusty sumuje się.

When the user is entitled to several different discount options they
are added.

7.5 Zniżki kwotowe: 7.5 Discounts in the form of fixed amounts:

Zniżka przyznawana jest przewoźnikowi na podstawie początkowej
deklaracji co do planowanej ilości przewiezionych pasażerów i jest
weryfikowana po zakończeniu roku (12 kolejnych miesięcy).

The given discount is granted to the carrier on the basis of his initial
declaration of the number of passengers carried and is verified upon
the end of the year (consecutive 12 months).

7.6 Zniżki dla przewoźników generujących na swoich połączeniach ruch
pasażerski o wielkości:

7.6 Discounts for carriers generating on their connections passenger
traffic as follows:

- co najmniej 20 000 pasażerów rocznie: - at least 20 000 pax per year:

250 000 PLN rocznie za pierwsze połączenie, 250 000 PLN per year for the 1st connection,

350 000 PLN rocznie za drugie połączenie, 350 000 PLN per year for the 2nd connection,

450 000 PLN rocznie za trzecie połączenie, 450 000 PLN per year for the 3rd connection,

550 000 PLN rocznie za czwarte i każde następne połączenie. 550 000 PLN per year for the 4th and each subsequent connection.

- co najmniej 40 000  pasażerów rocznie: - at least 40 000 pax per year:

650 000 PLN rocznie za pierwsze połączenie, 650 000 PLN per year for the 1st connection,

800 000 PLN rocznie za drugie połączenie, 800 000 PLN per year for the 2nd connection,

1 000 000 PLN rocznie za trzecie połączenie, 1 000 000 PLN per year for the 3rd connection,

1 200 000 PLN rocznie za czwarte i każde następne połączenie. 1 200 000 PLN per year for the 4th and each subsequent connection.

7.7 Jeśli przewoźnik deklarujący ruch na poziomie 20 000 pasażerów
przewiezionych rocznie nie zrealizuje tego planu, to traci zniżkę.

7.7 If the carrier declaring to carry at least 20 000 pax per year fails to do
so, the discount is withdrawn.

7.8 Natomiast jeśli z usług przewoźnika deklarującego przewiezienie 40
000 pasażerów rocznie skorzysta:

7.8 Respectively, if the carrier declaring the air traffic of 40 000 pax per
year manages to carry:

- między 20 000 a 25 000  pasażerów, przewoźnik ma możliwość
skorzystania ze zniżki dla deklaracji 20 000 pasażerów rocznie,

- between 20 000 and 50 000 pax per year - the carrier is entitled to
the discount attributed for 20 000 pax,

- między 25 000 a 30 000 pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje
25% przysługującej mu zniżki,

- between 25 000 and 30 000 pax per year - a discount of 25% is
granted,

- między 30 000 a 35 000 pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje
50 % przysługującej mu zniżki,

- between 30 000 and 35 000 pax per year - a discount of 50% is
granted,

- miedzy 35 000 a 40 000 pasażerów rocznie, przewoźnik otrzymuje
75% przysługującej mu zniżki.

- between 35 000 and 40 000 pax per year - a discount of 75% is
granted.

8. ZASADY PŁATNOŚCI 8. CONDITIONS OF PAYMENT

Opłaty wyszczególnione w paragrafach od 3 do 6 powinny zostać
uregulowane w następujący sposób:

Charges listed in paragraphs from 3 to 6 shall be paid in the
following way:

8.1 Płatności z tytułu opłat lotniskowych należy dokonywać w biurze
wyznaczonym do pobierania opłat na terenie PL Łódź przed
wykonaniem startu, z zastrzeżeniem pkt. 8.4 i 8.5.

8.1 The airport charges must be paid at the office designated to collect
such charges at PL Łódź before the take-off, with the exception of
points 8.4 and 8.5.

8.2 Biuro wyznaczone do pobierania opłat lotniskowych na terenie PL
Łódź akceptuje:

8.2 The office designated to collect the aerodrome charges at PL Łódź
accepts:

a) niżej wymienione karty płatnicze DINNERS CLUB, MAESTRO,
MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON;

a) cards listed below: DINNERS CLUB, MAESTRO,
MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON;

b) wpłaty gotówkowe (w PLN). b) cash (in PLN).

Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart
płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od konie-
czności uregulowania stosownych opłat lotniskowych.

A refusal to accept questioned or retained cards and/or bank notes
shall not release a customer from his obligation to pay due
aerodrome charges.

8.3 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart
płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od konie-
czności uregulowania stosownych opłat lotniskowych.

8.3 A refusal to accept questioned or retained cards and/or bank notes
shall not release a customer from his obligation to pay due
aerodrome charges.

8.4 Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane w formie
przedpłaty. Przedpłata powinna wpłynąć na rachunek PL Łódź
najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania
operacji której dotyczy. 

8.4 The airport charges may be pre-paid. The pre-payment shall be
credited to the PL Łódź bank account at least one working day
before the day of the operation.
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8.5 Usługobiorcy korzystający systematycznie z usług lotniskowych
świadczonych przez PL Łódź mogą dokonywać płatności przelewem
na podstawie zbiorczych faktur wystawionych za okresy
rozliczeniowe nie dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy. Taki tryb
wymaga wystąpienia z wnioskiem do PL Łódź, uzyskania jego
zgody i zawarcia stosownej umowy.

8.5 Customers operating at PL Łódź on a regular basis may settle by a
bank transfer the PL Łódź summary invoices being issued for a
period not longer than one calendar month. Such a procedure
requires applying to PL Łódź in writing, obtaining PL Lodz consent
and the conclusion of an appropriate contract.

8.6 PL Łódź zastrzega sobie prawo do żądania od usługobiorcy złożenia
zabezpieczenia finansowego w postaci np. gwarancji bankowej,
weksla in blanco, depozytu, kaucji gwarancyjnej lub wniesienia
przedpłaty zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w pkt. 8.5.

8.6 PL Łódź shall have the right to require the financial security, as per
example: bank guarantee, blank bill, cash deposit, bail or pre-
payment under the terms of contract referred to in paragraph 8.5.

8.7 Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji
związanych z uregulowaniem płatności na rzecz PL Łódź naliczone
przez bank usługobiorcy oraz banki i instytucje pośredniczące w
realizacji transakcji płatności.

8.7 A  customer shall cover all bank costs and commissions related to
the payments to PL Łódź, which are collected by a customer bank
and/or banks and/or institutions involved in the payment transaction.

8.8 Za niezapłacone w terminie należności PL Łódź będzie naliczał
odsetki ustawowe.

8.8 Pursuant to the relevant Polish regulations in force, PL Łódź shall
charge statutory interests on overdue payments.

8.9 Reklamacje dotyczące wystawianych faktur będą rozpatrywane,
jeśli zostaną zgłoszone na piśmie  w nieprzekraczalnym terminie 30
dni od daty jej wystawienia. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi
30 dni od daty jej otrzymania przez PL Łódź.

8.9 Any claim raised in connection with the issued invoices shall be
investigated, provided that such a claim is received by PL Łódź in
writing within 30 days of the invoice issue date. PL Łódź will
investigate the claim within 30 days of lodging thereof.

8.10 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku
terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z
wystawionych przez PL Łódź faktur.

8.10 No lodged claim shall release a customer from his obligation to pay
all liabilities resulting from the invoices issued by PL Łódź in due
time.

9. KONTAKT 9. CONTACT

Informacje, wnioski, potwierdzenia dokonania przedpłaty,
reklamacje oraz wszelkie zapytania i sugestie związane z
naliczaniem i pobieraniem opłat lotniskowych oraz udzielaniem
zniżek w opłatach lotniskowych należy kierować na poniższy adres:

Information, applications, pre-payment confirmations, claims and
any inquiries and suggestions relating to the calculation and
collection of aerodrome charges shall be directed to:

Adres pocztowy: Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o. Postal  address: Łódź Władysław Reymont Airport Ltd.

ul. Gen. S. Maczka 35 ul. Gen. S. Maczka 35

94-328 Łódź 94-328 Łódź

Tel./Faks: +48 42 688 95 59 Phone/Fax: +48 42 688 95 59

E-mail: portlotniczy@airport.lodz.pl E-mail: portlotniczy@airport.lodz.pl

10. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 10. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES

10.1 PL Łódź zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług
użytkownikom lotniska, którzy nie respektują warunków niniejszej
taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje płatności.

10.1 PL Łódź reserves itself the right to refuse the provision of services to
aerodrome customers that fail to respect the terms and conditions of
the present Tariff, including those who fail to settle payments
promptly.

10.2 PL Łódź zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku
powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane z
funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne jego
lądowanie.

10.2 PL Łódź reserves itself the right to refuse admittance to the
aerodrome due to important circumstances connected with the
functioning of the aerodrome, which may endanger the safe landing
thereof.

11. POCZĄTEK OBOWIĄZYWANIA TARYFY 11. VALIDITY OF THE TARIFF

Niniejsza taryfa opłat lotniskowych obowiązuje w Porcie Lotniczym
Łódź od dnia 17 grudnia 2007 roku.

This Tariff is valid at the Łódź Airport  from 17th December 2007.
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GEN 4.1.7 LOTNISKO WARSZAWA/MODLIN
WARSZAWA/MODLIN AERODROME

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS
1.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) -

maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego,
dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

1.1 Maximum Take-off Mass (MTOM) - the maximum permissible
take-off mass of the aircraft specified in the Certificate of
Airworthiness, log book or other equivalent document.

1.2 MPL W-M - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.,
z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. gen. Wiktora
Thommee 1A, 05-102, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184990, NIP 522-10-25-337,
REGON: 011248734 - spółka zarządzająca lotniskiem WARSZAWA/
Modlin.

1.2 MPL W-M - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.,
seated in Nowy Dwór Mazowiecki, ul. gen. Wiktora Thommee 1A,
05-102, registered at the Regional Court for the Capital City of
Warsaw in Warsaw, XIV Trade Division of the National Court
Register under number 0000184990, NIP (Taxpayer Identification
Number) 522-10-25-337, REGON (National Business Region
Number): 011248734, the operator of the WARSZAWA/Modlin
aerodrome.

1.3 Lotnisko WARSZAWA/Modlin - lotnisko wpisane do rejestru lotnisk
cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego pod numerem 60.

1.3 WARSZAWA/Modlin Aerodrome - aerodrome registered in the
aerodrome register kept by the President of the Civil Aviation Office
under No. 60.

1.4 Lotnisko bazowe - lotnisko, na którym przewoźnik łącznie spełnia
następujące warunki:

1.4 Base Aerodrome - an aerodrome on which the carrier meets all of
the following conditions:

a) wykonuje obsługę techniczną minimum dwóch statków
powietrznych,

a) provides technical services for at least two aircraft,

b) zawarł z zarządzającym umowę, z której jednoznacznie wynika,
że lotnisko WARSZAWA/Modlin jest dla tego przewoźnika
portem bazowym.

b) has an agreement with the operator, from which clearly follows
that WARSZAWA/Modlin aerodrome is a Base Aerodrome of
this carrier.

1.5 Opłata za lądowanie - opłata pobierana przez MPL W-M za
udostępnienie lotniska WARSZAWA/Modlin wraz z jego
infrastrukturą techniczną w celu wykonania operacji lądowania
i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi związane
z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

1.5 Landing Charge - charge levied by MPL W-M for making
WARSZAWA/Modlin aerodrome with its technical infrastructure
available for aircraft landings and take-offs, as well as for standard
services related to handling these movements, excluding ground
handling services.

1.6 Opłata pasażerska - opłata pobierana przez MPL W-M za usługi
świadczone na rzecz pasażerów odlatujących, przylatujących i
w tranzycie pośrednim (transfer). Obejmuje ona udostępnienie
pasażerom dworca lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną
w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji podróży lotniczej
oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane,
z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

1.6 Passenger Charge - charge levied by MPL W-M for services
provided for departing, arriving and transfer passengers. The charge
covers making the terminal and its technical infrastructure available
to Passengers in order to commence, complete or continue air travel
as well as related standard services provided by the aerodrome
units in connection therewith, excluding ground handling services.

1.7 Opłata postojowa - opłata za postój statku powietrznego na
wyznaczonej do tego powierzchni lotniska oraz standardowe usługi
służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi
naziemnej.

1.7 Parking Charge - charge for aircraft parking on the designated area
of the aerodrome and standard services provided by aerodrome
units in connection therewith, excluding ground handling services.

1.8 Opłata hałasowa - opłata pobierana z tytułu emisji hałasu przez
statki powietrzne starszych generacji (statki powietrzne o
skumulowanym marginesie hałasu od 0 do 9,99 EPNdB oraz nie
posiadające świadectw zdatności w zakresie hałasu) podczas
wykonywania startu i lądowania na lotnisku WARSZAWA/Modlin.

1.8 Noise Charge - a charge levied in connection with the emission of
noise by older generation aircraft (aircraft with a Cumulated Noise
Margin of 0 to 9.99 EPNdB and which do not hold noise certificates)
during take-offs and landings performed at WARSZAWA/Modlin
aerodrome.

1.9 Nowe połączenie regularne - to bezpośrednie, regularne
połączenie lotnicze, które nie jest obsługiwane z lotniska
WARSZAWA/Modlin do innego portu lotniczego w chwili jego
uruchomienia i które w ciągu 12 miesięcy przed datą uruchomienia
nie było wykonywane przez żadnego z przewoźników.

1.9 New Scheduled Connection - direct, regular flight connection from
WARSZAWA/Modlin aerodrome to another airport which has not
been serviced at the time of its launch and which had not been
serviced by any carrier during 12 months prior to the launch date. 

1.10 Połączenie regularne - przewóz lotniczy, w którym w każdym locie
publicznie oferowane są do nabycia miejsca przeznaczone do
przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, a przewóz
wykonywany jest między tymi samymi portami lotniczymi według
opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub
z częstotliwością wskazującą na regularność lotów, inne niż
połączenie czarterowe.

1.10 Scheduled Connection - air transport, where on each flight seats
dedicated to the transport of passengers, luggage, commodities or
mail are offered for sale to the public, and the air transport is
performed between the same airports according to the published
flight schedule or in regular intervals, or with a frequency indicating
the flights are performed on a regular basis, other than Charter
Connection.

1.11 Połączenie czarterowe - przewóz lotniczy dokonywany na
podstawie umowy czarteru lotniczego, w której przewoźnik lotniczy
oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub
pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego
przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, wskazanych
przez czarterującego.

1.11 Charter Connection - air transport performed according to a
contract of air charter, where an Air Carrier gives a determined
number of seats or plane capacity at the charterer’s disposal in order
to conduct a specified transport of passengers, luggage,
commodities or mail, indicated by the charterer.
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1.12 Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków
powietrznych.

1.12 Aircraft Operator - an aircraft owner or any other entity registered
as an aircraft operator in the aircraft register.

1.13 Usługi lotniskowe - usługi, za wykonanie których pobierane są
opłaty lotniskowe.

1.13 Airport Services - services for the performance of which airport
charges are levied.

1.14 Przewoźnik lotniczy - podmiot uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku
polskiego przewoźnika lotniczego, lub na podstawie odpowiedniego
aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego
przewoźnika lotniczego.

1.14 Air Carrier - an entity authorised to perform air transport
movements under a licence - in the case of a Polish air carrier, or
under a relevant act issued by competent authorities of a foreign
state - in the case of a foreign air carrier.

1.15 Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której
wykonywane są przez MPL W-M  usługi związane z obsługą operacji
startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może
być:

1.15 Customer - a natural person, a legal entity or an organisational unit
without legal personality to whom MPL W-M provides services
connected with the handling of aircraft take-offs, landings and
parkings. A Customer may be one of the following:

a) użytkownik statku powietrznego, a) an Aircraft Operator,
b) inna osoba wykonująca, lub na rzecz której jest wykonywana

operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a
w szczególności:

b) other entity performing an aircraft take-off or landing or an entity
on behalf of whom such a movement is performed, in particular:

- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest
wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania
wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu
rejsów (code-share), przewoźnik lotniczy, który faktycznie
wykonuje daną operację,

- an Air Carrier whose code is given to a flight, and in the
case when take-offs or landings are performed under
code-share agreements - an Air Carrier who actually
performs a particular aircraft movement, 

- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości  prawnej, użytkująca statek
powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie
umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o
podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania
statku powietrznego.

- a natural person, a legal entity or an organisational unit
without legal personality that is not the aircraft owner and
operates an aircraft under a rent, lease, lending for use or
a similar agreement authorising the movement of a
particular aircraft.

1.16 Pasażer - osoba fizyczna podróżująca na pokładzie statku
powietrznego, nie zarejestrowana na dany lot jako członek jego
załogi.

1.16 Passenger - a natural person travelling on board of the aircraft who
is not registered as a member of the crew.

1.17 Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na
lotnisko WARSZAWA/Modlin i nie opuszczając pokładu statku
powietrznego kontynuuje podróż połączeniem lotniczym o tym
samym numerze rejsu.

1.17 Direct Transit Passenger - a Passenger who arrives at
WARSZAWA/Modlin aerodrome and continues their journey without
disembarking on the same flight connection with the same flight
code.

1.18 Pasażer w tranzycie pośrednim (transfer) - pasażer, który
przyleciał na lotnisko WARSZAWA/Modlin i kontynuuje podróż do
portu lotniczego, innego niż początkowy port lotniczy, połączeniem
lotniczym o innym numerze rejsu, na podstawie tego samego biletu
lotniczego.

1.18 Transfer Passenger - a Passenger who arrives at WARSZAWA/
Modlin aerodrome and continues their journey to an airport other
than the originating airport on a flight with a different code, using the
same ticket.

1.19 Członek załogi - osoba fizyczna podróżująca na pokładzie statku
powietrznego, zarejestrowana na dany lot jako członek jego załogi.

1.19 Crew Member - a natural person travelling on board of the aircraft
who is registered as a member of the crew.

1.20 Skumulowany margines hałasu - suma różnic pomiędzy
dopuszczalnym poziomem hałasu a poziomem hałasu określonym
w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu,
według pomiarów dokonywanych w punktach referencyjnych;
dopuszczalny poziom hałasu oraz punkty referencyjne są określone
w części II Tomu I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym.

1.20 Cumulated Noise Margin - a sum of differences between
permissible noise level and noise level specified in the noise
certificate of the aircraft according to the measurements performed
in the reference points; the permissible noise level and the reference
points are specified in the Convention on International Civil Aviation,
Annex 16, Volume I, Part II.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. GENERAL PROVISIONS
2.1 Opłaty lotniskowe są pobierane od Usługobiorcy za świadczenie na

lotnisku WARSZAWA/Modlin usług związanych z obsługą operacji
startu, lądowania i postoju statków powietrznych oraz w związku
z udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego
infrastrukturą i wyposażeniem.

2.1 Airport charges are collected from the Customer for the provision of
services connected with aircraft take-offs, landings and parkings at
WARSZAWA/Modlin aerodrome as well as making the terminal and
its technical infrastructure and equipment available to Passengers.

2.2 W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika statku
powietrznego opłatami będzie obciążany właściciel statku
powietrznego.

2.2 In case of any problems with the identification of the Aircraft
Operator, the aircraft owner shall be liable for airport charges.

2.3 Opłaty lotniskowe pobierane są przez MPL W-M. 2.3 Airport charges are collected by MPL W-M.
2.4 Skorzystanie ze świadczonych przez MPL W-M usług lotniskowych

jest jednoznaczne z akceptacją przez Usługobiorcę wszystkich opłat
i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.

2.4 The use of Airport Services provided by MPL W-M is tantamount to
Customer’s acceptance of all charges and conditions set out in this
document.

2.5 Wszystkie stawki opłat lotniskowych podane są w PLN. 2.5 All rates of airport charges are in PLN.
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2.6 Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego,
obowiązującymi w dniu wykonania usługi.

2.6 The goods and services tax (VAT) is added to the applicable charges
in the amount specified in the regulations of the Polish law effective
on the day the service is provided.

2.7 Usługobiorca obsługujący lub planujący połączenia do/z lotniska
WARSZAWA/Modlin przesyła do MPL W-M aktualne informacje
dotyczące statków powietrznych, które będzie użytkować w danym
sezonie rozkładowym lub jego części, z podaniem ich znaków
rejestracyjnych, typu i wersji, kopii świadectwa zdatności w zakresie
hałasu, MTOM, liczby oferowanych w sprzedaży miejsc
pasażerskich, planowanego rozkładu lotów na dany sezon
rozkładowy, najpóźniej na 7 dni przed dniem planowanego
rozpoczęcia wykonywania lotów. Usługobiorca niezwłocznie
przekazuje informacje aktualizujące, jeżeli wystąpiły zmiany.

2.7 A Customer who provides or plans to provide connections to/from
WARSZAWA/Modlin aerodrome shall submit to MPL W-M valid
information about aircraft they intend to operate in a given schedule
season or part thereof, including aircraft registration numbers, types
and versions, copies of noise certificates, MTOM, number of
passenger seats offered for sale, planned flight schedule for a given
schedule season - no later than 7 days before the planned
commencement of flights. In case of changes, the Customer shall
provide information updates immediately.

2.8 W przypadku nie podania MTOM użytkowanego statku
powietrznego, dla kalkulacji opłat lotniskowych stosowany będzie
najwyższy dopuszczalny poziom MTOM dla danego typu statku
powietrznego.

2.8 In case MTOM of the operated aircraft is not provided, the highest
existing MTOM of an aircraft of a given type shall be applied for the
purpose of calculating airport charges;.

2.9 Usługobiorca obsługujący lub planujący regularne połączenia do/z
lotniska WARSZAWA/Modlin przesyła do MPL W-M wiarygodną i
uzasadnioną w szczególności rozkładem lotów i przewidywanym
wskaźnikiem wypełnienia statków powietrznych, informację na temat
planowanej na dany rok kalendarzowy (w przypadku rozpoczęcia
działalności w trakcie roku kalendarzowego od momentu
rozpoczęcia działalności do końca tego roku kalendarzowego) ilości
obsłużonych pasażerów z/do lotniska WARSZAWA/Modlin,
najpóźniej 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia
wykonywania lotów w danym sezonie rozkładowym.

2.9 A Customer who provides or plans to provide Scheduled
Connections to/from WARSZAWA/Modlin aerodrome shall submit to
MPL W-M a reliable and justified, in particular by the flight schedule
and the forecasted aircraft load factor, information on planned
number of Passengers served from/to WARSZAWA/Modlin
aerodrome in the given calendar year (or, if the aircraft movements
are commenced during the calendar year, from the date of
commencement of the movements to the end of the given calendar
year), no later than 7 days before the planned day of
commencement of flights in the given schedule season.

2.10 Opłaty lotniskowe pobierane na lotnisku WARSZAWA/Modlin to: 2.10 The airport charges collected at WARSZAWA/Modlin aerodrome are
the following:

a) opłaty standardowe określone w punktach 3-6; a) standard charges specified in points 3-6;
b) opłaty dodatkowe określone w punkcie 8. b) additional charges specified in point 8.

2.11 Skorzystanie z usług jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich
warunków niniejszej taryfy.

2.11 The use of services is tantamount to the acceptance of all conditions
set out in this list of charges.

3. OPŁATA ZA LĄDOWANIE 3. LANDING CHARGE
3.1 Opłata za lądowanie statku powietrznego, obejmująca również jego

start, pobierana jest od Usługobiorcy za każde lądowanie statku
powietrznego na lotnisku WARSZAWA/Modlin.

3.1 The Landing Charge which also includes take-offs is collected from
the Customer for each landing of an aircraft at WARSZAWA/Modlin
aerodrome.

3.2 Wysokość opłaty za lądowanie wynosi: 3.2 The Landing Charge is as follows:

Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM)
Maximum Take-off Mass of an aircraft (MTOM)

Stawka (PLN)
Charge rate (PLN)

do 2 ton/up to 2 tonnes 75

powyżej 2 do 5/more than 2 to 5 150

powyżej 5 do 10/more than 5 to 10 350

powyżej 10 do 15/more than 10 to 15 525

powyżej 15 do 20/more than 15 to 20 700

powyżej 20 do 30/more than 20 to 30 900

powyżej 30 do 40/more than 30 to 40 1200

powyżej 40 do 50/more than 40 to 50 1500

powyżej 50 do 60/more than 50 to 60 1800

powyżej 60 do 80/more than 60 to 80 2000

powyżej 80 do 100/more than 80 to 100 2500

powyżej 100 do 130/more than 100 to 130 3000

powyżej 130/over 130 3500
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3.3 W przypadku lotów niehandlowych, szkolnych/treningowych
oraz innych lotów GA (prywatnych), wykonywanych przez
Usługobiorców stale korzystających z lotniska (tj. posiadających
umowy najmu powierzchni na terenie lotniska WARSZAWA/Modlin
lub umowę podnajmu powierzchni od jednego z najemców lotniska
WARSZAWA/Modlin) statkami powietrznymi o MTOM do 2 ton
opłata za lądowanie za każdy statek powietrzny należący do
Usługobiorcy, za zgodą MPL W-M udzieloną na wniosek
Usługobiorcy, może być naliczana w formie miesięcznego ryczałtu,
bez względu na ilość wykonywanych operacji, jak w tabeli poniżej.

3.3 In case of non-commercial, training and other GA flights
(private), performed by the Customers who routinely use the
aerodrome (who have a lease contract for the area within
WARSZAWA/Modlin aerodrome or a sublease contract with one of
the lessees of WARSZAWA/Modlin aerodrome) using aircraft with
MTOM less than 2 tonnes, the Landing Charge, for every aircraft
belonging to the Customer, may on the request of the Customer and
upon approval of MPL W-M be charged as a monthly lump sum,
regardless of the number of movements performed, as shown in the
table below.

Rodzaje statków powietrznych
Types of aircraft

Stawka (PLN)
Charge rate (PLN)

śmigłowce do 2 ton MTOM/helicopters with MTOM up to 2 
tonnes

600

pozostałe statki powietrzne do 2 ton MTOM/other aircraft 
with MTOM up to 2 tonnes  

800

4. OPŁATA HAŁASOWA 4. NOISE CHARGE

4.1 Opłata hałasowa pobierana jest za każde lądowanie statku
powietrznego na lotnisku WARSZAWA/Modlin.

4.1 The Noise Charge is collected for each landing of an aircraft at
WARSZAWA/Modlin aerodrome.

4.2 Podstawę do określenia skumulowanego marginesu hałasu
(EPNdB) stanowi świadectwo zdatności w zakresie hałasu, a
w przypadku niedostarczenia świadectwa zdatności w zakresie
hałasu, przyjmuje się jako podstawę maksymalny skumulowany
margines hałasu dla danego typu samolotu.

4.2 The Cumulated Noise Margin (EPNdB) is determined on the basis of
the noise certificate. In case the noise certificate is not provided, the
maximum Cumulated Noise Margin for a given type of aeroplane is
taken into account.

4.3 Wysokość opłaty hałasowej zależy od skumulowanego marginesu
hałasu oraz MTOM statku powietrznego (podana stawka dotyczy
każdej rozpoczętej tony MTOM):

4.3 The Noise Charge rate depends on the Cumulated Noise Margin
and MTOM of the aircraft (rate given for each tonne or part of a
tonne of MTOM):

EPNdB Stawka (PLN)
Charge rate (PLN)

powyżej 9/over 9 0

0 - 9.00 20

5. OPŁATA ZA POSTÓJ 5. PARKING CHARGE

5.1 Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest od
Usługobiorcy za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy
startowej statku powietrznego (MTOM) i każde rozpoczęte
24 godziny postoju, i wynosi  5 PLN.

5.1 The Parking Charge for the parking of an aircraft is collected from
the Customer for each tonne or part of a tonne of Maximum Take-off
Mass (MTOM) of an aircraft and each 24-hour period or part thereof,
and amounts to PLN 5.

5.2 Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu
statku powietrznego.

5.2 The parking time is the period from landing to take-off of an aircraft.

5.3 Za postój trwający do 120 min opłaty postojowej nie pobiera się. 5.3 The Parking Charge is not collected for parking up to 120 minutes.

5.4 Z opłaty postojowej są zwolnieni Usługobiorcy, którzy na podstawie
umowy zawartej z MPL W-M otworzą bazę operacyjną na lotnisku
WARSZAWA/Modlin z co najmniej 2 statkami powietrznymi -
w zakresie bazujących statków powietrznych.

5.4 The Customers who on the basis of the agreement with MPL W-M
start a base (Base Aerodrome) at WARSZAWA/Modlin aerodrome
with at least 2 aircraft, are exempt from the Parking Charge
regarding the aircraft based there.

5.5 W przypadku uzasadnionej odmowy świadczenia usług,
w szczególności z powodu nieprzestrzegania zasad i warunków
niniejszej taryfy opłat lotniskowych, opłata postojowa jest
podwyższana o 100 %.

5.5 In case of a justified refusal of service, particularly caused by non-
compliance with the rules and conditions of this airport charges list,
the Parking Charge is increased by 100%.

6. OPŁATA PASAŻERSKA 6. PASSENGER CHARGE

6.1 Opłata pasażerska pobierana jest od Usługobiorcy za obsługę
każdego pasażera odlatującego z lotniska WARSZAWA/Modlin.

6.1 The Passenger Charge is collected from the Customer for the
services provided to each Passenger departing from WARSZAWA/
Modlin aerodrome.

6.2 Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za obsługę: 6.2 The Passenger Charge is not collected for services provided to:

a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim, a) Direct Transit Passengers,
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b) dzieci do lat 2 nieuprawnionych do zajmowania w samolocie
osobnego miejsca pasażerskiego,

b) children under 2 who are not entitled to a separate passenger
seat in the aircraft,

c) członków załóg zarejestrowanych na loty rozpoczynające/
kończące się na lotnisku WARSZAWA/Modlin.

c) Crew Members registered for flights departing from or arriving
to WARSZAWA/Modlin aerodrome.

6.3 Wysokość opłaty pasażerskiej uzależniona jest od terminalu
(Terminal Pasażerski albo Terminal General Aviation), w którym
dokonywana jest odprawa pasażerska danego lotu.

6.3 The Passenger Charge rate is dependent on the terminal
(Passenger Terminal or General Aviation Terminal) where the check-
in for a given flight is performed.

6.4 Wysokość opłaty pasażerskiej pobieranej za obsługę pasażera
w Terminalu General Aviation wynosi 100 PLN.

6.4 The Passenger Charge rate levied for services provided to the
Passenger in General Aviation Terminal is PLN 100.

6.5 Wysokość opłaty pasażerskiej pobieranej za obsługę pasażera
w Terminalu Pasażerskim wynosi 40 PLN.

6.5 The Passenger Charge rate levied for services provided to the
Passenger in Passenger Terminal is PLN 40. 

6.6 Opłata pasażerska zawiera koszt ochrony i kontroli bezpieczeństwa
pasażerów i ich bagażu (opłata za “security”).

6.6 Passenger charge includes the security cost (charge for security of
departing passengers and their luggage).

7. ZNIŻKI OD OPŁAT LOTNISKOWYCH 7. DISCOUNTS ON AIRPORT CHARGES

7.1 Zniżka na nowym połączeniu regularnym 7.1 New Scheduled Connection discount 

7.1.1 Zniżka na nowym połączeniu regularnym dotyczy opłaty za
lądowanie na tym połączeniu i udzielana jest na pisemny wniosek
Usługobiorcy złożony do MPL W-M przed rozpoczęciem operowania
na przedmiotowej trasie, pod warunkiem spełnienia łącznie
następujących  przesłanek:

7.1.1 The discount on New Scheduled Connection regards Landing
Charge on this connection and is granted upon a written request of
the Customer submitted to MPL W-M before the commencement of
flights on the given route, provided that all of the following conditions
are met:

a) Usługobiorca ten na dzień złożenia wniosku oraz na koniec
poprzedniego roku kalendarzowego nie zalega z jakimikolwiek
płatnościami na rzecz MPL W-M;

a) the Customer has had no outstanding payments due for MPL
W-M on the day of submission of the request and at the end of
the previous calendar year;

b) Usługobiorca rozpoczął operowanie na nowym połączeniu
regularnym, z częstotliwością lądowań na lotnisku
WARSZAWA/Modlin nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu.

b) the Customer commenced flights on the New Scheduled
Connection with landing frequency at WARSZAWA/Modlin
aerodrome at least once a week.

7.1.2 Zniżka na nowym połączeniu regularnym  jest  udzielana wszystkim
Usługobiorcom na nowym połączeniu regularnym na równych
zasadach w czasie jej funkcjonowania.

7.1.2 The New Scheduled Connection discount is granted on equal basis
during the period of its validity to all Customers who operate a New
Scheduled Connection.

7.1.3 Okres obowiązywania zniżki na nowym połączeniu regularnym
rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego lotu na tym
połączeniu i wynosi 3 lata.

7.1.3 The New Scheduled Connection discount is effective from the day
the first flight on this route is operated, and is applicable for a period
of 3 years.

7.1.4 Jeżeli w czasie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu
obowiązywania zniżki na nowym połączeniu regularnym, jedyny
Usługobiorca operujący na danym nowym połączeniu regularnym
wstrzyma wykonywanie pasażerskich regularnych przewozów
lotniczych na tej trasie, okres obowiązywania zniżki na danym
nowym połączeniu regularnym rozpoczyna się ponownie od dnia
uruchomienia operacji przez innego Usługobiorcę.

7.1.4 In the event that the only Customer operating the New Scheduled
Connection terminates regular air transport passenger services on
that route within less than 30 days of the effective date of the New
Scheduled Connection discount, the New Scheduled Connection
discount becomes applicable again as of the date the services are
launched by another Customer.

7.1.5 Zniżka nie przysługuje Usługobiorcy, który w ciągu 1 roku przed datą
rozpoczęcia lotów na nowym połączeniu regularnym zaprzestał
wykonywania pasażerskich regularnych przewozów lotniczych na
trasie do tego samego albo innego portu lotniczego obsługującego
daną konurbację, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację
połączenia z/do tego portu do/z lotniska WARSZAWA/Modlin.

7.1.5 The discount is not given to a Customer who, within 1 year prior to
the introduction of flights on a New Scheduled Connection, ceased
to provide regular passenger services to the same or another airport
serving the given conurbation, if this resulted in the cancellation of
the connection from/to this airport to/from WARSZAWA/Modlin
aerodrome.

7.1.6 Zniżka przestaje być naliczana w przypadku nieprzestrzegania
ustalonych przez MPL W-M warunków płatności.

7.1.6 The discount ceases to be applied in case of non-compliance with
the terms of payment established by MPL W-M.

7.1.7 Usługobiorca może ponownie uzyskać prawo do utraconych zniżek
od początku miesiąca następującego po 2 miesiącach terminowego
regulowania należności z tytułu opłat lotniskowych.

7.1.7 The Customer may regain the entitlement to lost discounts in the
next month following the 2 month period when the Customer's
liabilities with respect to airport charges have been paid on time;

7.1.8 Wysokość zniżki od opłaty za lądowanie na nowym połączeniu
regularnym kształtuje się następująco:

7.1.8 The Landing Charge discount on a New Scheduled Connection
amounts to the following:

Okres trwania zniżki
Discount duration

Wysokość zniżki
Discount rate

1. - 3. miesiąc/1st - 3rd month 15 %

4. - 12. miesiąc/4th - 12th month 10 %

2. rok/2nd year 5 %

3. rok/3rd year 3 %
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7.2 Zniżka za lot promocyjny 7.2 Promotional flight discount

7.2.1 Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie oraz
opłat pasażerskich Usługobiorcy wykonującemu lot promocyjny, tj.
lot wykonany w celach promocyjnych związanych z transportem
lotniczym z/do lotniska WARSZAWA/Modlin. Zniżka ta jest udzielana
nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym dla jednego
Usługobiorcy.

7.2.1 A 99% Landing Charge and Passenger Charge discount applies to a
promotional flight, i.e. a flight operated for the promotion of air
transport from/to WARSZAWA/Modlin aerodrome. A Customer may
be granted the discount only once in a calendar year.

7.3 Zniżka od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych 7.3 Passenger Charge discount on a Scheduled Connection 

7.3.1 Zniżka od opłaty pasażerskiej na połączeniach regularnych
w przypadku obsłużenia z lotniska WARSZAWA/Modlin więcej niż
25 000 pasażerów rocznie (zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej)
zależy od ilości pasażerów przewiezionych przez przewoźnika.
Opłata ta obliczana jest na podstawie uprzednio zadeklarowanej i
stosownie uzasadnionej przez Usługobiorcę planowanej ilości
pasażerów obsłużonych na jego połączeniach regularnych z/do
lotniska Warszawa/Modlin (zgodnie z zapisem z pkt. 2.9):

7.3.1 The Passenger Charge discount on a Scheduled Connection applies
if the Customer provides services to more than 25 000 Passengers
per year departing from WARSZAWA/Modlin aerodrome (according
to the table below) and its range depends on the number of
Passengers served by the carrier. The charge is calculated based on
the planned number of Passengers served on the Customer's
Scheduled Connections from/to WARSZAWA/Modlin aerodrome,
declared and appropriately justified by the Customer (according to
the provision in point 2.9):

Liczba pasażerów obsłużonych (odlatujących i przylatujących) w roku 
kalendarzowym

Number of Passengers served (departure and arrival) during the calendar 
year

Opłata za pasażera odlatującego (PLN)
Passenger Charge (departure) (PLN)

25 001 - 50 000 38

50 001 - 100 000 36

100 001 - 400 000 34

400 001 - 700 000 32

700 001 - 1 000 000 30

1 000 001 - 1 300 000 28

1 300 001 - 1 600 000 26

1 600 001 - 1 900 000 24

1 900 001 - 2 200 000 22

1 200 001 - 2 500 000 20

2 500 001 - 3 000 000 19

powyżej/over 3 000 000 18

7.3.2 Po zakończeniu roku kalendarzowego zostanie rozliczona
ewentualna różnica pomiędzy opłatą pobraną od Usługobiorcy,
wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę
obliczoną na podstawie zadeklarowanej liczby pasażerów, a opłatą
wynikającą z przemnożenia liczby pasażerów przez stawkę
obliczoną na podstawie rzeczywistej liczby odprawionych
pasażerów.

7.3.2 At the end of the calendar year a potential difference between the
payment collected from the Customer, being a product of the
number of Passengers and the rate calculated according to the
declared number of passengers, and the charge calculated as a
product of the number of Passengers and the rate based on the
actual number of Passengers, shall be settled.

7.3.3 W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przewozowych przez
Usługobiorcę w trakcie roku kalendarzowego zniżki od opłaty
pasażerskiej na połączeniach regularnych są ustanawiane
proporcjonalnie w stosunku do części roku kalendarzowego, przez
jaką będą świadczone.

7.3.3 In case the Customer commences services during the calendar year,
the Passenger Charge discounts on Scheduled Connections shall
be established in proportion to the part of the calendar year when
the services shall be provided.

7.3.4 Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego przesyłania do MPL
W-M depesz zawierających wszystkie informacje o liczbie
pasażerów odlatujących, przylatujących i w tranzycie bezpośrednim,
niezbędne do prawidłowego naliczenia opłat pasażerskich. Brak
depesz może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej
w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej i
maksymalnej liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym
danego typu i wersji.

7.3.4 The Customer is obliged to submit to MPL W-M, on a current basis,
messages with complete data on the number of departing, arriving
and Direct Transit Passengers, necessary for the calculation of the
Passenger Charge. If no message is received, the Passenger
Charge may be calculated as the product of the Passenger Charge
rate and the maximum number of passenger seats on an aircraft of a
given type and version.

7.3.5 Zniżka przestaje być naliczana w przypadku nieprzestrzegania
ustalonych przez MPL W-M warunków płatności.

7.3.5 The discount ceases to be applied in case of non-compliance with
the terms of payment established by MPL W-M.

7.3.6 Usługobiorca może ponownie uzyskać prawo do utraconych zniżek
od początku miesiąca następującego po 2 miesiącach terminowego
regulowania należności z tytułu opłat lotniskowych.

7.3.6 The Customer may regain the entitlement to lost discounts in the
next month following the 2 month period when the Customer's
liabilities with respect to airport charges have been paid on time.
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8. OPŁATY DODATKOWE 8. ADDITIONAL CHARGES

8.1 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych 8.1 Removal of debris or spillage from airport pavements

8.1.1 Opłaty pobiera się od Usługobiorcy za usuwanie z nawierzchni
lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez Usługobiorców
w następującej wysokości za każdy rozpoczęty 1 m2 oczyszczonej
powierzchni:

8.1.1 Charges for the removal from airport pavements of debris or spillage
caused by Customers are collected from the Customer for each
commenced square metre of the pavement cleaned, and amount to:

Rodzaj opłaty
Type of charge

Opłata
Charge rate

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów (PLN/mkw)
Removal of fuel material and grease spills (PLN/sqm)

150

Usunięcie innych zanieczyszczeń (PLN/mkw)
Removal of other contaminations (PLN/sqm)

100

Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie nawierzchni lotniskowych na wniosek użytkownika 
statku powietrznego (PLN/usługa)

Additional de-snowing and de-icing of airport pavements upon the Aircraft Operator’s 
request (PLN/service)

400

8.2 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie
parkowania

8.2 Additional protection of aircraft during parking

8.2.1 Opłaty pobiera się od Usługobiorcy za ponadstandardowe usługi
zabezpieczania statku powietrznego podczas postoju na lotnisku
WARSZAWA/Modlin:

8.2.1 The Customer is charged for non-standard aircraft protection
services during parking at WARSZAWA/Modlin aerodrome:

Rodzaj opłaty
Type of charge

Opłata 
Charge rate

Ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika (PLN/h za każdego strażnika)
Protection of the aircraft by an extra guard (PLN/h for every guard)

150

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny
Extra lighting of the parking place (PLN/day) per 1 light-spot

100

Wygrodzenie stanowiska postojowego (PLN/za stanowisko)
Fence around the parking stand (PLN/stand)

300

8.3 Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą
tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie
wchodzenia/wychodzenia lub przebywania pasażerów na
pokładzie

8.3 Protection of fuelling/defuelling of an aircraft by the Airport Fire
and Rescue Service during embarking/disembarking of
passengers or their stay on board

8.3.1 Opłaty pobiera się od Usługobiorcy za usługi zabezpieczenia przez
Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/
roztankowania samolotu, w szczególności w czasie wchodzenia/
wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie
z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego
uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego.

8.3.1 The Customer is charged for the protection of fuelling/defuelling of
an aircraft by the Airport Fire and Rescue Service during embarking/
disembarking of passengers or their stay on board, according to the
decision of the pilot in-command or other authorised representative
of the Aircraft Operator.

Rodzaj opłaty
Type of charge

Opłata 
Charge rate

Zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo-Gaśniczą tankowania/
roztankowania samolotu w czasie wchodzenia/ wychodzenia lub/i przebywania 

pasażerów na pokładzie (PLN/1 operacja)
Protection of fuelling/defueling of an aircraft by the Airport Fire and Rescue Service 

during embarking/disembarking of passengers and/or their stay on board (PLN/1 aircraft 
movement)

100

9. Nie pobiera się opłat lotniskowych za starty, lądowania i postój: 9. No airport charges for take-off, landing and parking are levied
on:

9.1 statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed
skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia
ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej,

9.1 aircraft performing flights aimed at the naturalisation of the effects of
natural disasters or performing rescue flights, unless the flights are
performed as part of business activity,

9.2 państwowych statków powietrznych wykonujących loty                  w
przypadkach ochrony granic, zagrożenia bezpieczeństwa państwa
lub porządku publicznego,

9.2 state aircraft operated for the purpose of border protection, state
security or public order, 

9.3 statków powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na
lotniskach, o których mowa w art. 60 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze. 

9.3 aircraft of the Polish Air Force at the aerodromes referred to in Art.
60 para. 3 of the Act - Aviation Law.
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GEN 4.1.8 LOTNISKO POZNAŃ/ŁAWICA
POZNAŃ/ŁAWICA AERODROME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS

1.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz Portu Lotniczego
Poznań-Ławica Sp. z o.o., przez użytkownika statku powietrznego,
korzystającego z usług świadczonych przez Port Lotniczy Poznań-
Ławica Sp. z o.o. W przypadku wystąpienia trudności z identyfikacją
użytkownika statku powietrznego, opłatami obciążony zostanie
właściciel statku powietrznego.

1.1 The charges set forward in the charge list shall be made in favor of
the Poznań-Ławica Airport Ltd. by the user of the aircraft benefiting
from the services provided by the Poznań-Ławica Airport Ltd. In the
event of problems with identification of the aircraft user, the fees
shall be charged to the aircraft owner.

1.2 Skorzystanie z usług Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.
jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego
cennika.

1.2 The use of the services of the Poznań-Ławica Airport Ltd. shall be
considered as acceptance of all the terms and conditions of the
present charge list.

1.3 Wysokość opłat określona jest w złotych polskich (PLN). Faktury dla
usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN). Płatności
powinny być dokonywane w złotych polskich (PLN).

1.3 The charges are expressed in Polish zlotys (PLN). Invoices shall be
issued to the customers in Polish zlotys (PLN). Payments shall be
made in Polish zlotys (PLN).

1.4 Do stawek opłat określonych w niniejszej taryfie zostanie doliczony
podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w
dniu wykonania usługi.

1.4 The charge rates set forth in the present charge list shall be
augmented by the goods and services tax (VAT) at a rate applicable
on the day of provision of the service.

1.5 W przypadku istnienia kilku portów lotniczych w obrębie aglomeracji
lub konurbacji, połączenie do każdego z nich traktowane jest jako
odrębne.

1.5 In the event of presence of several airports within an agglomeration
or conurbation, connections to each of them are regarded as
separate connections.

1.6 Niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem  31 grudnia 2014 r. 1.6 The present charge list shall become effective on 31st of December
2014. 

2. DEFINICJE 2. DEFINITIONS

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje
użytych w niej pojęć:

For the purpose of the present charge list, the following terms used
herein shall be defined as follows:

2.1 Port lotniczy - Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. 2.1 Airport - Poznań-Ławica Airport Ltd.

2.2 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) -
maksymalna, dopuszczalna do startu masa statku powietrznego,
podana w świadectwie zdatności do lotu danego statku
powietrznego, dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym
dokumencie.

2.2 Maximum take-off mass (MTOM) - the maximum allowed take-off
mass of an aircraft defined in the certificate of airworthiness of the
specific aircraft, the flight log or another equivalent document.

2.3 Regularny przewóz lotniczy - jest to przewóz, w którym w każdym
locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu
pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do
nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami
według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach
czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

2.3 Regular air transport - transport where in each flight the seats in
aircraft intended for transport of passengers, luggage, goods or mail
are publicly offered for purchase and the transport is performed
between the same points according to a published flight schedule or
at constant time intervals or at a frequency indicating regular nature
of the flights.

2.4 Istniejące połączenie (kierunek) w regularnym przewozie
lotniczym:

2.4 Existing connection (destination) in regular air transport:

a) jest obsługiwane w ciągu roku w większości z częstotliwością
min. 2 operacji startów w tygodniu;

a) is served during the year most of the time at the minimum
frequency of 2 take-off movements a week;

b) jest połączeniem bezpośrednim; b) is a direct connection;

c) istnieje w siatce połączeń Portu lotniczego w momencie
wejścia w życie niniejszego cennika.

c) is present in the route network of the Airport at the time of entry
into force of the present charge list.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki. All of the above conditions must be met jointly.

2.5 Nowe połączenie (kierunek) w regularnym przewozie lotniczym: 2.5 New connection (destination) in regular air transport:

a) jest obsługiwane w ciągu roku w większości z częstotliwością
min. 2 operacji startów w tygodniu;

a) is served during the year most of the time at the minimum
frequency of 2 take-off movements a week;

b) w momencie ogłoszenia połączenia przez przewoźnika, nie jest
ono obsługiwane i nie zostało ogłoszone do uruchomienia
przez innego przewoźnika, co skutkowałoby uruchomieniem
danego połączenia w perspektywie kolejnych 6 miesięcy;

b) it is not served at present in the route network of the Airport and
has not been announced to launch by another carrier, which
would result in launching a connection within the next 6 months;

c) nie było obsługiwane w siatce połączeń Portu lotniczego przez
okres ostatnich 6 miesięcy, przy czym okres 6 miesięcy liczony
jest od dnia wykonania ostatniej operacji na danym połączeniu;

c) has not been served in the route network of the Airport in the
period of the last 6 months, whereby the 6-month period starts
on the day of the last movement on the specified connection;

d) jest połączeniem bezpośrednim. d) is a direct connection.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki. All of the above conditions must be met jointly.

2.6 Dodatkowy rejs na połączeniu w regularnym przewozie
lotniczym - to rejs, który:

2.6 Additional flight in regular air traffic - flight that:
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a) w każdym tygodniu obsługiwany jest z częstotliwością
minimum 1 operacji startu dziennie, przez co najmniej 5 dni
w tygodniu;

a) is served each week with the minimum frequency of 1 take-off
movement per day, for at least 5 days a week;

b) jest połączeniem bezpośrednim. b) is a direct connection.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki. All of the above conditions must be met jointly.

2.7 Przewoźnik bazowy: 2.7 A base carrier: 

a) posiada swoje biuro operacyjne na terenie należącym do portu
lotniczego;

a) has its operating office at the airport area;

b) zawarł umowę z portem lotniczym jednoznacznie wskazującą
port lotniczy jako port bazowy;

b) has concluded with the airport an agreement that unequivocally
identifies the airport as its base airport;

c) bazuje na terenie należącym do portu lotniczego przynajmniej
jeden samolot pozostający na noc obsługujący połączenia
z i do Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

c) uses the airport area as a base for at least one aircraft which
stays there for a night and serves routes from and to the Airport.

Łącznie muszą zostać spełnione wszystkie powyższe warunki. All of the above conditions must be met jointly. 

2.8 Pasażer - jest to płatny pasażer odlatujący, powyżej drugiego roku
życia.

2.8 Passenger -  a payable departing passenger, more than two years
old. 

2.9 Lądowanie - rozumie się przez to każde lądowanie płatne, od
którego jest naliczana opłata lotniskowa tytułem lądowania statku
powietrznego.

2.9 Landing - each payable landing for which the aircraft landing fee is
charged.

2.10 Tona - rozumie się przez to każdą rozpoczętą tonę maksymalnej
masy startowej statku powietrznego, za którą jest naliczana opłata
za lądowanie.

2.10 Tonne - each tonne or a part of a tonne of the maximum take-off
mass of an aircraft for which the aircraft landing fee is charged.

2.11 Lot promocyjny - lot, który nie ma charakteru handlowego, ale
posiada charakter promocyjny dla Portu lotniczego (np. loty Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, prezentacja statku powietrznego,
etc.). Uzyskanie statusu Lotu promocyjnego wymaga pisemnej
zgody Zarządzającego portem lotniczym.

2.11 Promotion flight - a flight which is not a commercial flight but is
intended to promote the Airport (e.g. flights of the Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy charity organization, presentation of an aircraft,
etc.). Obtaining the status of a Promotional flight requires a written
consent of the Airport Operator.

2.12 Lot „touch and go” - lot polegający na wykonaniu lądowania
i startu bez procedur kołowania i obsługi naziemnej statku
powietrznego.

2.12 "Touch and go" flight - a flight consisting in the performance of a
landing and a take-off without the taxi procedures and the ground
handling of the aircraft.

2.13 Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków
personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego
w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych, zgodny
z Rozporządzeniem UE 1178/2011.

2.13 Training flight - a flight performed by candidates for members of the
air crew or by members of the air crew for the purpose of earning
specific aviation qualifications, complying with the EU Regulation
No. 1178/2011.

2.14 Konurbacja - zespół leżących blisko siebie miast, powiązanych ze
sobą gospodarczo i komunikacyjnie. Konurbacja składa się z kilku
równorzędnych ośrodków, stymulujących rozwój innych, mniejszych
miast.

2.14 Conurbation - a group of towns or cities located close to one
another that have economic and transportation ties. A conurbation
consists of several urban centres of equal status that stimulate the
development of other, smaller towns or cities.

2.15 Aglomeracja - skupienie miast o układzie monocentrycznym,
charakteryzujące się zgrupowaniem miejsc pracy i głównych
ośrodków usługowych, z których jeden, np. śródmieście wielkiego
miasta, ma charakter dominujący.

2.15 Agglomeration - a cluster of cities or towns in a monocentric
arrangement characterized by concentration of jobs and main
service centres of which one, e.g. the centre of a large city, is
dominant.

2.16 Godziny nocne - godziny określone przez Zarządzającego Portem
Lotniczym jako czas pomiędzy godziną 2200 a 0600 dnia
następnego.

2.16 Night time hours - hours defined by the Airport Operator as the time
between 1000 PM and 0600 AM on the next day.

2.17 Ustawa - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, Dz. U.
z 2012 r. poz. 933 z późniejszymi zmianami.

2.17 Act - the Aviation Law Act, Journal of Laws from 3rd of July 2012,
item 933, as amended.

3. OPŁATY LOTNISKOWE 3. AIRPORT CHARGES

3.1 Opłata za lądowanie statku powietrznego 3.1 Aircraft landing fee

3.1.1 Opłata za lądowanie, pobierana jest za każde lądowanie statku
powietrznego w porcie lotniczym. Opłata obejmuje również start
statku powietrznego.

3.1.1 The aircraft landing fee is charged for each landing of an aircraft at
the Airport. The fee also covers the take-off of the aircraft.

3.1.2 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM)
do 2 ton włącznie, opłata za lądowanie wynosi 75,00 PLN.

3.1.2 In the case of aircraft whose maximum take-off mass (MTOM) is up
to and including 2 tonnes, the landing fee is equal to PLN 75.00.

3.1.3 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM)
powyżej 2 ton, opłata za lądowanie pobierana jest za każdą
rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego
i wynosi 50,00 PLN.

3.1.3 In the case of aircraft whose maximum take-off mass (MTOM) is
greater than 2 tonnes, the landing fee is equal to PLN 50.00 for each
tonne or a part of a tonne of the aircraft's maximum take-off mass.

3.2 Opłata postojowa 3.2 Parking charge

3.2.1 Opłata postojowa dla statku powietrznego za postój na wyznaczonej
do tego powierzchni lotniska, pobierana jest za każdą rozpoczętą
tonę maksymalnej masy startowej oraz za każde rozpoczęte
24 godziny postoju i wynosi 10,00 PLN.

3.2.1 The parking charge for parking an aircraft in a designated area of the
aerodrome is equal to PLN 10.00 for each tonne or a part of a tonne
of the aircraft's maximum take-off mass and each commenced 24-
hour period of parking.
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3.2.2 Postój statku powietrznego trwa od momentu znalezienia się na
płycie postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek
powietrzny. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się czas liczony od
momentu zajęcia przez statek powietrzny stanowiska na płycie
postojowej do momentu jego opuszczenia (tzw. czas blokowy).

3.2.2 Parking of an aircraft starts at the time it arrives at the parking apron
and ends at the time it leaves the area. For settlement purposes, the
parking time shall start at the time the aircraft is in the parking
position on the parking apron and ends when the aircraft leaves the
parking position (the so-called block time).

3.2.3 Za postój trwający do 3 godzin opłaty nie pobiera się. 3.2.3 The parking charge shall not be collected for parking time of up to
3 hours.

3.2.4 Za postój wynikający z zatrzymania statku powietrznego celem
zabezpieczenia roszczeń tytułem zalegania z zapłatą jakiejkolwiek
z należności względem Portu lotniczego naliczona zostanie
specjalna opłata postojowa w wysokości 300% stawki.

3.2.4 Parking due to an aircraft being stopped in order to secure claims
related to the failure to pay any outstanding amounts to the Airport
shall be subject to a special parking charge equal to 300% of the
standard rate.

3.3 Opłata pasażerska 3.3 Passenger charge

3.3.1 Opłata pasażerska pobierana jest za pasażera i wynosi 35,00 PLN. 3.3.1 The passenger charge is equal to PLN 35.00 per passenger.

3.4 Opłata hałasowa 3.4 Noise charge 

3.4.1 Opłata naliczana jest od każdej operacji startu i lądowania
wykonanej w godzinach nocnych. 

3.4.1 Charge is levied in connection with each take-off and landing
operation performed during night time hours.

3.4.2 Wysokość opłaty jest uzależniona od przyznanej punktacji Quota
Count statku powietrznego oraz od  MTOW zgodnie ze wzorem:

(QCl + QCs) * MTOW * stawka

3.4.2 The amount of the charge depends on the assigned Quota Count of
an aircraft and the MTOW according to the formula:

(QCl + QCs) * MTOW * rate

3.4.3 Stawka opłaty hałasowej za każdą rozpoczętą tonę statku
powietrznego wynosi 5,00 PLN.

3.4.3 The noise charge rate per each tonne or a part of a tonne of the
aircraft's maximum take-off mass is equal to PLN 5.00.

3.4.4 Punktacja Quota Count: statki powietrzne klasyfikowane są
w grupach na podstawie parametrów akustycznych, ustalonych
w oparciu o dane o poziomie hałasu w EPNdB emitowanego
w czasie startu i lądowania, określone w procesie certyfikacji
statków powietrznych w zakresie hałasu.

3.4.4 The assigned Quota Count: aircraft are classified into groups based
on acoustic parameters, determined on the basis of the noise level
data in EPNdB emitted during take off and landing, as defined in
respect to aircraft noise certification.

Klasyfikacja hałasowa Quota Count Noise classification Quota Count

poniżej 84 EPNdB 0 below 84 EPNdB 0

 84-86,9 EPNdB 0,25  84-86.9 EPNdB 0,25

87-89,9 EPNdB 0,5 87-89.9 EPNdB 0,5

90-92,9 EPNdB 1 90-92.9 EPNdB 1

93-95,9 EPNdB 2 93-95.9 EPNdB 2

96-98,9 EPNdB 4 96-98.9 EPNdB 4

99-101,9 EPNdB 8 99-101.9 EPNdB 8

powyżej 101,9 EPNdB 16 greater than 101.9 EPNdB 16

3.4.5 Poziom hałasu w EPNdB na potrzeby ustalenia punktacji Quota
Count z tabeli w pkt 3.4.4 wyznacza się ze wzoru:

3.4.5 The noise level in EPNdB for the purpose of determining the Quota
Count from chart at point 3.4.4 is calculated in accordance with the
formula: 

a) Starty QCs : [EPNdB (lateral) + EPNdB (flyover)] / 2; a) Starts QCs : [EPNdB (lateral) + EPNdB (flyover)] / 2;

b) Lądowania QCl : EPNdB (approach) - 9. b) Landing QCl : EPNdB (approach) - 9.

3.4.6 Podstawę wyliczenia QCl i QCs stanowi świadectwo zdatności
w zakresie hałasu zawierające wszystkie informacje niezbędne do
ustalenia stawki opłaty hałasowej. Jeśli usługobiorca nie przekazał
do Portu lotniczego takiego świadectwa, przyjmuje się że QCl i QCs
wynoszą 16.

3.4.6 The basis for the calculation of QCl and QCs is a noise certificate
containing all necessary information to determine the noise charge.
In case the noise certificate is not provided by aircraft user or aircraft
owner, it is assumed that the QCl and QCs would be equal to 16.

3.4.7 W przypadku gdy w godzinach nocnych wykonywana jest jedna
operacja statku powietrznego, opłatę nalicza się tylko dla tej
operacji.

3.4.7 When only one operation of the aircraft is performed during night
time hours, charge shall be levied only for this one operation.

3.5 Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa
pasażerów i ich bagażu

3.5 The passenger and luggage security provision and security
check charge

3.5.1 Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa
pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego pasażera
i wynosi 6,00 PLN.

The passenger and luggage security provision and security check
charge is levied for each passenger and is equal to PLN 6.00.

3.6 Opłaty dodatkowe 3.6 Additional fees

3.6.1 Opłata za dodatkowe oświetlenie stanowiska postojowego, za każdą
rozpoczętą dobę, za jeden punkt świetlny wynosi 125,00 PLN.

3.6.1 The fee for additional illumination of the parking position is equal to
PLN 125.00 per each started 24-hour period and per each lighting
point.

3.6.2 Opłata za wygrodzenie stanowiska postojowego wynosi
250,00 PLN.

3.6.2 The fee for fencing the parking position out is equal to PLN 250.00.
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3.6.3 Opłata za usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych
spowodowanych przez użytkowników lotniska oraz za dodatkowe
odśnieżanie i odladzanie na wniosek użytkownika lotniska,
w wysokości 250,00 PLN za każdy rozpoczęty 1m2 oczyszczonej
powierzchni.

3.6.3 The fee for removal of contamination from airport surfaces caused
by the airport users and for additional snow removal and ice removal
requested by the airport user is equal to PLN 250.00 for each full
1 m2, or a part of it, of cleaned surface.

3.6.4 Usługi wymienione w pkt 3.6.1 - 3.6.2, mogą być świadczone w
przypadku wcześniejszego potwierdzenia z portem lotniczym.

3.6.4 The services stipulated in items 3.6.1 - 3.6.2 may be provided after
prior confirmation with the airport.

4. ZWOLNIENIA Z OPŁAT 4. EXEMPTIONS FROM CHARGES

4.1 Nie pobiera się opłat lotniskowych, na warunkach określonych
w Ustawie, od podmiotu realizującego w interesie publicznym
zadania związane z wykonaniem lotu:

4.1 The airport charges shall not be collected, on terms defined in the
Act, from entities that perform, in the public interests, tasks
connected with the performance of flights:

4.1.1 w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia
oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest
wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej -
potwierdzonego:

4.1.1 aimed to prevent the consequences of natural disasters or to
eliminate them and to save human lives or protect human health,
unless the flight is performed as a part of the entity's business
operations - which must be confirmed by:

a) statusem lotu: a) the flight's status:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu
niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez
odpowiednie służby medyczne) lub

- HOSP (flight of an aircraft intended to bring medical help,
reported by the relevant medical services) or

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję
poszukiwawczo-ratowniczą) lub

- SAR (flight of an aircraft performing a search and rescue
operation) or

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji
humanitarnej) lub

- HUM (flight of an aircraft as a part of a humanitarian aid
operation) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a relevant remark in the flight plan.

4.1.2 w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

4.1.2 in the case of protection of borders, protection of security of the state
or law and order - confirmed by:

a) statusem lotu: a) the flight's status:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego
w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży
Granicznej) lub

- STATE (flight of a state-owned and civilian aircraft as a
part of military, police, customs service or Border Guard
missions) or

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje
zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym,
porządkiem publicznym i ochroną granicy) lub

- GARDA (the code of an aircraft performing tasks related to
common security, law and order and border protection) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a relevant remark in the flight plan.

4.1.3 wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy
i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego
parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej
stanowisko równorzędne  - potwierdzonego:

4.1.3 solely for the purpose of transport, as a part of an official mission, of
a ruling monarch and his or her closest family, a head of state, a
chairman of a parliament or a chamber of a parliament, a head of a
government or a person holding an equal position - confirmed by:

a) statusem lotu: a) the flight's status:

- HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez
Szefa Biura Ochrony Rządu) lub

- HEAD (flight of a Polish aircraft; the status is assigned by
the Head of the Government Protection Bureau) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a relevant remark in the flight plan.

5. ZNIŻKI OD OPŁAT LOTNISKOWYCH 5. DISCOUNTS ON AIRPORT CHARGES

W przypadku pojawienia się przeterminowanych należności na
koncie przewoźnika, port lotniczy zastrzega sobie prawo do
zawieszenia naliczania zniżek.

In the event of overdue debts in a carrier's account, the airport shall
have the right to suspend applying any discounts to the charges
collected.

W przypadku możliwości uzyskania kilku zniżek z różnych tytułów
dla danej opłaty lotniskowej, uzyskane zniżki sumuje się
z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.19 i 5.2.11.

If several different discounts are applicable to a given airport charge,
the discounts shall be added up, subject to the provisions of items
5.1.19 and 5.2.11.

5.1 Zniżki od opłaty za lądowanie statku powietrznego 5.1 Discounts on the aircraft landing fee

5.1.1 Dla przewoźników generujących wolumen ruchu pasażerskiego, na
poziomie powyżej 150 000 pasażerów rocznie w regularnym
przewozie lotniczym, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się
zniżki w wysokości 49,74% za tonę na okres 5 lat od momentu
wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na każdym
obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.1.1 Carriers who generate the highest volumes of passenger traffic, on
the level of over 150 000 passengers a year in regular air transport,
on at least 6 directions, shall receive a discount of 49.74% per tonne
for a period of 5 years after the present charge list becomes
effective. The discount shall be applied to each connection served
by such carriers. 

5.1.2 Dla przewoźników bazowych generujących wolumen ruchu
pasażerskiego na poziomie powyżej 135 000 pasażerów rocznie w
regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 5 połączeniach,
udziela się zniżki w wysokości 49,74% za tonę na okres 5 lat od
momentu wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na
każdym obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.1.2 Base carriers who generate volumes of passenger traffic on the level
of over 135 000 passengers a year in regular air transport, on at
least 5 directions, shall receive a discount of 49.74% per tonne for a
period of 5 years after the present charge list becomes effective. The
discount shall be applied to each connection served by such
carriers.
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5.1.3 Dla przewoźników bazowych generujących ponad 1 430 lądowań
rocznie, na co najmniej 6 połączeniach udziela się zniżki
w wysokości 20,96% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia
w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach,
o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.3 Base carriers who generate over 1 430 landings a year, on at least
6 directions, shall receive a discount of 20.96% per tonne for
a period of 5 years after the present charge list becomes effective.
The discount shall be applied to the connections mentioned in items
2.4 and 2.5.

5.1.4 Dla przewoźników bazowych generujących ponad 1 200 lądowań
rocznie, na co najmniej 6 połączeniach udziela się zniżki
w wysokości 16,76% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia
w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach,
o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.4 Base carriers who generate over 1 200 landings a year, on at least
6 directions, shall receive a discount of 16.76% per tonne for
a period of 5 years after the present charge list becomes effective.
The discount shall be applied to the connections mentioned in items
2.4 and 2.5.

5.1.5 Dla przewoźników bazowych generujących ponad 900 lądowań
rocznie, na co najmniej 5 połączeniach udziela się zniżki
w wysokości 6,7% za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia
w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach,
o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.1.5 Base carriers who generate over 900 landings a year, on at least
5 directions, shall receive a discount of 6.7% per tonne for a period
of 5 years after the present charge list becomes effective. The
discount shall be applied to the connections mentioned in items 2.4
and 2.5.

5.1.6 Dla przewoźników generujących ponad 1 850 lądowań rocznie, na
co najmniej 6 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 40% za
tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy.
Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4
oraz 2.5.

5.1.6 Carriers who generate over 1 850 landings a year, on at least
6 directions, shall receive a discount of 40% per tonne for a period of
5 years after the present charge list becomes effective or after a
connection is opened after the present charge list becomes
effective. The discount shall be applied to the connections
mentioned in items 2.4 and 2.5.

5.1.7 Dla przewoźników generujących ponad 1 600 lądowań rocznie, na
co najmniej 6 połączeniach, udziela się zniżki w wysokości 16,76%
za tonę na okres 5 lat od momentu wejścia w życie niniejszej taryfy.
Zniżka naliczana jest na połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4
oraz 2.5.

5.1.7 Carriers who generate over 1 600 landings a year, on at least
6 directions, shall receive a discount of 16.76% per tonne for a
period of 5 years after the present charge list becomes effective. The
discount shall be applied to the connections mentioned in items 2.4
and 2.5.

5.1.8 W przypadku punktów 5.1.1 - 5.1.7 stosuje się następujące zasady: 5.1.8 In the case of items 5.1.1 - 5.1.7, the following rules shall apply:

a) Zniżka będzie naliczana na podstawie planowanego rozkładu
lotów lub pisemnej informacji ze strony przewoźnika
z włączeniem korespondencji elektronicznej.

a) The discount will be calculated on the basis of the planned
timetable or written information from the carrier including
electronic correspondence.

b) Zniżka będzie weryfikowana na koniec roku kalendarzowego
w oparciu o rzeczywistą  liczbę pasażerów lub lądowań.
W przypadku gdy przewoźnik obsłuży liczbę pasażerów lub
lądowań inną niż zadeklarowane na podstawie pkt. 5.1.1 -
5.1.7, na koniec roku kalendarzowego, port lotniczy wystawi
stosowną korektę faktur.

b) The discounts shall be reviewed at the end of each calendar
year based on the actual number of passengers or landings. If
the number of passengers served or landings operated by the
carrier is different than the number declared as defined in items
5.1.1 - 5.1.7, the airport shall issue appropriate corrected
invoices.

c) Zniżka będzie naliczana w stosunku do połączeń w regularnym
przewozie lotniczym, przekierowanych oraz dodatkowych na
połączeniach objętych zniżką. 

c) The discounts shall be applied to regular air transport
connections, redirected connections, and additional
connections on the directions to which the discount will apply.

5.1.9 W przypadku punktów 5.1.3 - 5.1.7 stosuje się następujące zasady: 5.1.9 In the case of items 5.1.3 - 5.1.7, the following rules shall apply:

a) jeżeli dane połączenie, które zostało objęte zniżką, zostanie
zawieszone przez danego przewoźnika, a było dotychczas
obsługiwane lub zostanie uruchomione przez innego, to będzie
on uprawniony do otrzymania zniżki w odniesieniu do tego
połączenia, do czasu powrotu pierwszego przewoźnika. Zniżka
zostanie mu przyznana definitywnie, jeśli pierwszy przewoźnik
nie powróci do obsługi zawieszonego połączenia w ciągu
6 miesięcy od daty jego zawieszenia;

a) if a given connection to which a discount applies is suspended
by a given carrier and if it has been or is served by another
carrier, then the other carrier shall be entitled to receive the
discount for that connection until the original carrier resumes its
connection. The discount shall be transferred permanently to
the other carrier if the original carrier does not resume the
suspended connection within a period of 6 months of the date
of its suspension;

b) o ile pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego
połączenia w ciągu 6 miesięcy, traci prawo do zniżki względem
połączenia. Nie wyklucza to jednak możliwości ponownego
przyznania zniżki, na warunkach odnoszących się do nowych
połączeń w regularnym przewozie lotniczym.

b) if the original carrier does not resume the operation of the
suspended connection within 6 months, it shall lose the right to
receive the discount for the suspended connection. However,
this does not prevent the possibility of receiving a discount on
the terms applicable to new regular air transport connections.

5.1.10 Udziela się 50% zniżki na okres 12 miesięcy dla nowego połączenia
w regularnym przewozie lotniczym.

5.1.10 A 50% discount shall be applied for a period of 12 months for new
regular air traffic connections.

a) Jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa
zniżka zostanie zawieszone przez pierwszego przewoźnika,
a było dotychczas obsługiwane lub zostanie uruchomione
przez innego przewoźnika, to będzie on uprawniony do
otrzymania przedmiotowej zniżki w odniesieniu do
przedmiotowego połączenia.

a) If a connection that is subject to this discount is suspended by
the original carrier and if the connection has been or is operated
by another carrier, then the other carrier shall be entitled to
receive the discount for the connection in question.

b) Jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa
zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, który
powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od
momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania
przedmiotowej zniżki w odniesieniu do tego połączenia, o ile
obsługi tego połączenia nie podjął się inny przewoźnik.

b) If a connection that is subject to this discount is suspended by
the original carrier and if the connection is resumed within
6 months of the date of its suspension, then the original carrier
shall be entitled to receive the discount for this connection,
unless another carrier has started operating this connection.
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c) O ile pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego
połączenia w ciągu 6 miesięcy, bezwzględnie traci prawo do
zniżki, względem danego połączenia. Nie wyklucza to jednak
możliwości ponownego przyznania zniżki, na warunkach
odnoszących się do nowych połączeń w regularnym przewozie
lotniczym.

c) If the original carrier does not resume the operation of the
suspended connection within 6 months, it shall definitely lose
the right to receive the discount for the suspended connection.
However, this does not prevent the possibility of receiving a
discount on the terms applicable to new regular air transport
connections.

d) Uprawnienie do otrzymania zniżki, o której mowa w ppkt. a i b,
nie może przekroczyć okresu 12 miesięcy, w których jest
naliczona zniżka dla danego połączenia, od momentu jej
przyznania po raz pierwszy.

d) The right to receive the discount mentioned in items a) and b)
may not apply for a period of more than 12 months when the
discount is applied to a given connection, starting from the time
the discount was first granted.

5.1.11 Dla przewoźników operujących w regularnym przewozie lotniczym,
przyznaje się zniżki za lądowanie na danym połączeniu w ciągu
doby, na okres 5 lat, według poniższego schematu:

5.1.11 Carriers operating regular air transport connections shall receive
discounts for landing in a given connection within a 24-hour period
for a period of 5 years according to the following rules:

a) 25% zniżki dla średniej liczby 2,5 lądowań w ciągu 24 godzin; a) a 25% discount for the average number of landings within
24 hours equal to 2.5;

b) 35% zniżki dla średniej liczby 3 lądowań w ciągu 24 godzin; b) a 35% discount for the average number of landings within
24 hours equal to 3;

c) 45% zniżki dla średniej liczby 3,5 lądowań w ciągu 24 godzin; c) a 45% discount for the average number of landings within
24 hours equal to 3.5;

d) 50% zniżki dla średniej liczby 4 lądowań w ciągu 24 godzin. d) a 50% discount for the average number of landings within
24 hours equal to 4.

Zniżka rozliczana jest miesięcznie poprzez podzielenie sumy lotów
na danym połączeniu przez liczbę dni.

The discount shall be calculated on a monthly basis by dividing the
total number of flights in a given connection by the number of days in
the month.

5.1.12 Przewoźnikowi przysługuje zniżka w wysokości 50% za tonę, za
każde lądowanie, które będzie zwiększało wyjściową liczbę lądowań
w regularnym przewozie lotniczym danego przewoźnika, co najmniej
o 100%.

5.1.12 Carriers shall be entitled to a 50% discount for each full tonne or a
part of a tonne, per each landing that will increase the initial number
of landings in regular air transport of each carrier by at least 100%.

a) O zniżkę mogą ubiegać się jedynie przewoźnicy obsługujący
połączenia z portu lotniczego od minimum 6 następujących po
sobie miesięcy, którzy wykonują operacje w regularnym
przewozie lotniczym z Portu lotniczego, z częstotliwością co
najmniej 5 operacji lądowań w tygodniu.

a) Only carriers that have operated connections from the airport
for at least 6 consecutive months who perform foreign regular
air transport movements from the Airport at the frequency of at
least 5 landing movements a week may apply for this discount.

b) Zniżka będzie naliczana wyłącznie w stosunku do połączeń
w regularnym przewozie lotniczym (nie dotyczy
przekierowanych oraz dodatkowych).

b) The discount shall be applied only to regular air transport
connections (and shall not apply to redirected or additional
connections).

c) Zniżka będzie obowiązywać maksymalnie przez 18 miesięcy,
w których jest naliczona od momentu jej przyznania po raz
pierwszy. Niniejszym dopuszcza się przerwę w obsłudze, o ile
nie przekroczy ona 6 miesięcy.

c) The discount shall apply for a maximum period of 18 months
since the time it was granted for the first time. Breaks in the
service of flights shall be allowed, provided that they are not
longer than 6 months.

d) Zniżka będzie naliczana na podstawie planowanego rozkładu
lotów lub pisemnej informacji ze strony przewoźnika
z włączeniem korespondencji elektronicznej.

d) The discount will be calculated on the basis of the planned
timetable or written information from the carrier including
electronic correspondence.

5.1.13 Udziela się 70% zniżki w przypadku wykonywania lotów szkolnych
pod warunkiem, iż lądowanie i start, którego dotyczy naliczenie
zniżki, nie będzie wykonane w godzinach nocnych.

5.1.13 A 70% discount shall be applied to training flights, provided that the
landing and the take-off to which the discount applies are not
performed during night time hours.

5.1.14 Udziela się zniżki w wysokości 90% dla lotów „touch and go”, pod
warunkiem, iż lądowanie i start, którego dotyczy naliczenie zniżki,
nie będzie wykonane w godzinach nocnych.

5.1.14 A 90% discount shall be applied to "touch and go" flights, provided
that the landing and the take-off to which the discount applies are not
performed during night time hours.

5.1.15 Udziela się zniżki w wysokości 50% w przypadku wykonywania
lotów przez śmigłowce pod warunkiem, iż lądowanie i start, którego
dotyczy naliczenie zniżki, nie będzie wykonane w godzinach
nocnych.

5.1.15 A 50% discount shall be applied to helicopter flights, provided that
the landing and the take-off to which the discount applies are not
performed during night time hours.

5.1.16 Udziela się zniżki w wysokości 50% dla statków powietrznych
wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach
w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są
w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym
połączeniu, którego MTOM jest równe lub mniejsze niż 30 t, na
cięższy o MTOM do 50 t.

5.1.16 A 50% discount shall be applied for aircraft put into operation on
existing connections in regular air transport. Discounts shall be
applied if an aircraft on a particular connection, the MTOM of which
is less than or equal to 30 tonnes, is replaced by a heavier one, with
MTOM up to 50 tonnes.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych
z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

Discount is granted for a period of 2 years, for connections with a
frequency of at least 5 landing operations a week.

5.1.17 Udziela się zniżki w wysokości 70% dla statków powietrznych
wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach
w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są
w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym
połączeniu, którego MTOM jest równe lub mniejsze niż 30 t, na
cięższy o MTOM powyżej 50 t.

5.1.17 A 70% discount shall be applied for aircraft put into operation on
existing connections in regular air transport. Discounts shall be
applied if an aircraft on a particular connection, the MTOM of which
is less than or equal to 30 tonnes, is replaced by a heavier one, with
MTOM over 50 tonnes.
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Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych 
z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

Discount is granted for a period of 2 years, for connections with a
frequency of at least 5 landing operations a week.

5.1.18 Udziela się zniżki w wysokości 35% dla statków powietrznych
wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach
w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są
w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym
połączeniu, którego MTOM jest mniejsze niż 50 t, na cięższy lub
równy 50 t. 

5.1.18 A 35% discount shall be applied for aircraft put into operation on
existing connections in regular air transport. Discounts shall be
applied if an aircraft on a particular connection, the MTOM of which
is less than 50 tonnes, is replaced by one with MTOM equal or over
50 tonnes.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych 
z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

Discount is granted for a period of 2 years, for connections with a
frequency of at least 5 landing operations a week.

5.1.19 Jedna ze zniżek w pkt. 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 i 5.1.7 może
sumować się z jedną ze zniżek z pkt. 5.1.1 i 5.1.2. Pozostałe zniżki
nie sumują się.

5.1.19 One of the discounts defined in items 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, and
5.1.7 may be added to one of the discounts defined in items 5.1.1
and 5.1.2. The other discounts may not be added up.

5.2 Zniżki od opłaty pasażerskiej 5.2 Discounts on the passenger charge

5.2.1 Dla przewoźników generujących wolumen ruchu pasażerskiego, na
poziomie powyżej 150 000 pasażerów rocznie w regularnym
przewozie lotniczym, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się
zniżki w wysokości 32,43% na okres 5 lat od momentu wejścia w
życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na każdym
obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.2.1 Carriers who generate the highest volumes of passenger traffic, on
the level of over 150 000 passengers a year in regular air transport,
on at least 6 directions, shall receive a discount of 32.43% for a
period of 5 years starting from the date on which the present charge
list becomes effective. The discount shall be applied to each
direction served by such carriers.

5.2.2 Dla przewoźników bazowych generujących wolumen ruchu
pasażerskiego na poziomie powyżej 135 000 pasażerów rocznie w
regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 5 połączeniach,
udziela się zniżki w wysokości 32,43% na okres 5 lat od momentu
wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na każdym
obsługiwanym przez przewoźnika połączeniu.

5.2.2 Base carriers who generate volumes of passenger traffic on the level
of over 135 000 passengers a year in regular air transport, on at
least 5 directions, shall receive a discount of 32.43% for a period of
5 years starting from the date on which the present charge list
becomes effective. The discount shall be applied to each direction
served by such carriers.

5.2.3 Dla przewoźników generujących wolumen ruchu pasażerskiego, na
poziomie powyżej 150 000 pasażerów rocznie w regularnym
przewozie lotniczym, na co najmniej 6 połączeniach, udziela się
zniżki w wysokości 63,48% na okres 5 lat od momentu wejścia w
życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na połączeniach,
o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.2.3 Carriers who generate the highest volumes of passenger traffic, on
the level of over 150 000 passengers a year in regular air transport,
on at least 6 directions, shall receive a discount of 63.48% for a
period of 5 years starting from the date on which the present charge
list becomes effective. The discount shall be applied to the
connections mentioned in items 2.4 and 2.5.

5.2.4 Dla przewoźników bazowych generujących wolumen ruchu
pasażerskiego na poziomie powyżej 135 000 pasażerów rocznie
w regularnym przewozie lotniczym, na co najmniej 5 połączeniach,
udziela się zniżki w wysokości 58,68% na okres 5 lat od momentu
wejścia w życie niniejszej taryfy. Zniżka naliczana jest na
połączeniach, o których mowa w pkt. 2.4 oraz 2.5.

5.2.4 Base carriers who generate volumes of passenger traffic on the level
of over 135 000 passengers a year in regular air transport, on at
least 5 directions, shall receive a discount of 58.68% for a period of
5 years starting from the date on which the present charge list
becomes effective. The discount shall be applied to the connections
mentioned in items 2.4 and 2.5.

5.2.5 W przypadku pkt. 5.2.1 - 5.2.4 stosuje się następujące zasady: 5.2.5 In the case of items 5.2.1 - 5.2.4, the following rules shall apply:

a) zniżka będzie naliczana na podstawie planowanego rozkładu
lotów lub pisemnej informacji ze strony przewoźnika
z włączeniem korespondencji elektronicznej;

a) the discount will be calculated on the basis of the planned
timetable or written information from the carrier including
electronic correspondence;

b) zniżka będzie weryfikowana na koniec roku kalendarzowego
w oparciu o rzeczywistą ilość pasażerów. W przypadku gdy
przewoźnik obsłuży liczbę pasażerów lub lądowań inną niż
zadeklarowane na podstawie pkt. 5.2.1 - 5.2.4, na koniec roku
kalendarzowego, port lotniczy wystawi stosowną korektę faktur;

b) the discounts shall be reviewed at the end of each calendar
year based on the actual number of passengers. If the number
of passengers served or landings operated by the carrier is
different than the number declared as defined in items 5.2.1 -
5.2.4, the airport shall issue appropriate corrected invoices;

c) zniżka będzie naliczana w stosunku do połączeń w regularnym
przewozie lotniczym, przekierowanych oraz dodatkowych na
połączeniach objętych zniżką.

c) the discounts shall be applied to regular air transport
connections, redirected connections, and additional
connections on the connections to which the discount applies.

5.2.6 W przypadku pkt. 5.2.3 - 5.2.4 stosuje się następujące zasady: 5.2.6 In the case of items 5.2.3 - 5.2.4, the following rules shall apply:

a) jeżeli dane połączenie, które zostało objęte zniżką, zostanie
zawieszone przez danego przewoźnika, a było dotychczas
obsługiwane lub zostanie uruchomione przez innego, to będzie
on uprawniony do otrzymania zniżki w odniesieniu do tego
połączenia, do czasu powrotu pierwszego przewoźnika. Zniżka
zostanie mu przyznana definitywnie, jeśli pierwszy przewoźnik
nie powróci do obsługi zawieszonego połączenia w ciągu
6 miesięcy od daty jego zawieszenia;

a) if a given connection to which a discount applies is suspended
by a given carrier and if it has been or is served by another
carrier, then the other carrier shall be entitled to receive the
discount for that connection until the original carrier resumes its
connection. The discount shall be transferred permanently to
the other carrier if the original carrier does not resume the
suspended connection within a period of 6 months of the date
of its suspension;

b) o ile pierwszy przewoźnik nie powróci do obsługi istniejącego
połączenia w ciągu 6 miesięcy, traci prawo do zniżki względem
danego połączenia. Nie wyklucza to jednak możliwości
ponownego przyznania zniżki, na warunkach odnoszących się
do nowych połączeń w regularnym przewozie lotniczym.

b) if the first carrier does not resume the operation of the
suspended connection within 6 months, it shall lose the right to
receive the discount for the suspended connection. However,
this does not prevent the possibility of receiving a discount on
the terms applicable to new regular air transport connections.

5.2.7 Udziela się zniżki na każde nowe połączenie obsługiwane
w regularnym przewozie lotniczym, która w poszczególnych
okresach operowania wynosi:

5.2.7 A discount shall apply to each new connection in regular air
transport; in the different periods of operation the discount shall be
equal to:

a) 71,43% w okresie od 1 do 6 miesiąca; a) 71.43% in months 1 to 6;
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b) 57,14% w okresie od 7 do 12 miesiąca; b) 57.14% in months 7 to 12; 

c) 42,86% w okresie od 13 do 18 miesiąca; c) 42.86% in months 13 to 18;

d) 28,57% w okresie od 19 do 24 miesiąca. d) 28.57% in months 19 to 24.

5.2.8 W odniesieniu do pkt. 5.2.7 obowiązują następujące zasady: 5.2.8 With reference to item 5.2.7, the following rules shall apply:

a) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa
zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, a było
dotychczas obsługiwane, lub zostanie uruchomione przez
innego przewoźnika, to będzie on uprawniony do otrzymania
przedmiotowej zniżki w odniesieniu do danego połączenia;

a) if a connection that is subject to this discount is suspended by
the original carrier and if the connection has been or is operated
by another carrier, then the other carrier shall be entitled to
receive the discount for the connection in question;

b) jeżeli dane połączenie, któremu przysługiwała przedmiotowa
zniżka zostanie zawieszone przez danego przewoźnika, który
powróci do jego obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od
momentu zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania
przedmiotowej zniżki w odniesieniu do danego połączenia, o ile
obsługi tego połączenia nie podjął się inny przewoźnik;

b) if a connection that is subject to this discount is suspended by
the original carrier and if the connection is resumed within 6
months of the date of its suspension, then the original carrier
shall be entitled to receive the discount for this connection,
unless another carrier has started operating this connection;

c) całkowity okres obowiązywania zniżki nie może przekroczyć
24 miesięcy od momentu jej przyznania po raz pierwszy;

c) the total period of the discount shall not be longer than
24 months from the date when the discount was first granted;

d) jeżeli przewoźnik powróci do obsługi danego połączenia
w okresie późniejszym niż 6 miesięcy od momentu jego
zawieszenia, przedmiotowa zniżka przestaje obowiązywać,
a przewoźnik może ubiegać się o zniżkę na zasadach zniżki dla
nowego połączenia.

d) if the original carrier resumes the operation of the connection
after 6 months of the date of its suspension, the discount shall
not apply and the carrier may apply for a discount on terms
applicable to new connections.

5.2.9 Udziela się zniżki na każdy dodatkowy rejs w regularnym przewozie
lotniczym, na połączeniu już obsługiwanym przez danego
przewoźnika co najmniej 5 razy w tygodniu, która w poszczególnych
okresach operowania wynosi:

5.2.9 A discount shall be granted for each additional flight in foreign
regular air transport in connections that have already been served by
a given carrier at least 5 times a week; in the different periods, the
discount shall be equal to:

a) 42,86% zniżki w okresie od 1 do 6 miesiąca; a) 42.86% in months 1 to 6;

b) 28,57% zniżki w okresie od 7 do 12 miesiąca; b) 28,57% in months 7 to 12;

c) 14,29% zniżki w okresie od 13 do 18 miesiąca. c) 14,29% in months 13 to 18.

5.2.10 W odniesieniu do pkt. 5.2.9 obowiązują następujące zasady: 5.2.10 With reference to item 5.2.9, the following rules shall apply:

a) zniżka będzie naliczana na podstawie planowanego rozkładu
lotów lub pisemnej informacji ze strony przewoźnika
z włączeniem korespondencji elektronicznej;

a) the discount will be calculated on the basis of the planned
timetable or written information from the carrier including
electronic correspondence;

b) jeżeli dany dodatkowy rejs w regularnym przewozie lotniczym,
któremu przysługiwała przedmiotowa zniżka zostanie
zawieszony przez danego przewoźnika, który powróci do jego
obsługi w okresie krótszym niż 6 miesięcy od momentu
zawieszenia, to będzie on uprawniony do otrzymania
przedmiotowej zniżki w odniesieniu do danego dodatkowego
rejsu. Niniejszym dopuszcza się przerwę w obsłudze, o ile nie
przekroczy ona 6 miesięcy;

b) if a given additional flight in foreign regular air transport that is
subject to this discount is suspended by the original carrier and
if the flight is resumed within 6 months of the date of its
suspension, then the original carrier shall be entitled to receive
the discount for such additional flight. Breaks in the service of
flights shall be allowed, provided that they are not longer than
6 months;

c) całkowity okres obowiązywania zniżki nie może przekroczyć
18 miesięcy od momentu jej przyznania;

c) the total period of the discount shall not be longer than
18 months from the date when the discount was first granted;

d) jeżeli przewoźnik powróci do obsługi danego dodatkowego
rejsu w regularnym przewozie lotniczym, w okresie
późniejszym niż 6 miesięcy od momentu jego zawieszenia,
przedmiotowa zniżka przestaje obowiązywać, a przewoźnik
może ubiegać się o zniżkę na zasadach dotyczących
dodatkowego rejsu w regularnym przewozie lotniczym, na
połączeniu już obsługiwanym przez danego przewoźnika.

d) if the original carrier resumes the operation of the additional
flight in foreign regular air transport later than after 6 months of
the date of its suspension, the discount shall no longer apply
and the carrier may apply for a discount on terms applicable to
additional flights in foreign regular air transport on the direction
that has already been served by the carrier.

5.2.11 Jedna ze zniżek w pkt. 5.2.3 i 5.2.4 może sumować się z jedną ze
zniżek z pkt. 5.2.1 i 5.2.2. Pozostałe zniżki nie sumują się.

5.2.11 One of the discounts defined in items 5.2.3 and 5.2.4 may be added
to one of the discounts defined in items 5.2.1 and 5.2.2. The other
discounts may not be added up.

5.3 Zniżki od opłaty postojowej 5.3 Discounts on the parking charge

5.3.1 Dla przewoźników operujących w ciągu doby w regularnym
przewozie lotniczym, przyznaje się na okres 5 lat od momentu
wejścia w życie niniejszego cennika zniżki za postój statku
powietrznego według poniższego schematu:

5.3.1 Carriers who operate regular air transport flights shall be granted
discounts on the parking charge for a period of 5 years after the
present charge list becomes effective in accordance with the
following rules:

a) 30% zniżki dla przewoźników parkujących w porcie lotniczym
2 samoloty na dobę;

a) a 30% discount in the case of carriers who park 2 aircraft in a
24-hour period at the airport;

b) 40% zniżki dla przewoźników parkujących w porcie lotniczym
powyżej 2 samolotów na dobę.

b) a 40% discount in the case of carriers who park more than
2 aircraft in a 24-hour period at the airport.

5.3.2 Udziela się 99% zniżki od opłaty postojowej dla samolotów
przewoźnika bazowego na okres 5 lat od momentu wejścia w życie
niniejszego cennika lub od momentu uruchomienia bazy operacyjnej
danego przewoźnika.

5.3.2 A 99% discount on the parking charge shall be granted to base
carriers for a period of 5 years starting on the date when the present
charge list comes into force or on the date that the carrier starts up
its operating base.
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Zniżka będzie naliczana na podstawie planowanego rozkładu lotów
lub pisemnej informacji ze strony przewoźnika z włączeniem
korespondencji elektronicznej.

The discount will be calculated on the basis of the planned timetable
or written information from the carrier including electronic
correspondence.

5.3.3 Przewoźnikowi przysługuje zniżka w wysokości 50% dla postoju
samolotu, który towarzyszy lądowaniu, które będzie zwiększało
wyjściową liczbę lądowań w regularnym przewozie lotniczym
danego przewoźnika, co najmniej o 100%, zgodnie z zapisami
pkt. 5.1.12.

5.3.3 Carriers shall be entitled to a 50% discount on the parking charge in
the case of landings that increase the initial number of landings in
regular air transport of the carrier by at least 100% in accordance
with the provisions of item 5.1.12.

Zniżka będzie naliczana na podstawie planowanego rozkładu lotów
lub pisemnej informacji ze strony przewoźnika z włączeniem
korespondencji elektronicznej.

The discount will be calculated on the basis of the planned timetable
or written information from the carrier including electronic
correspondence.

5.3.4 Udziela się zniżki w wysokości 30% dla statków powietrznych
wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach
w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są
w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym
połączeniu, którego MTOM jest równe lub mniejsze niż 30 t, na
cięższy o MTOM do 50 t.

5.3.4 A 30% discount shall be applied for aircraft put into operation on
existing connections in regular air transport. Discounts shall be
applied if an aircraft on a particular connection, the MTOM of which
is less than or equal to 30 tonnes, is replaced by a heavier one, with
MTOM up to 50 tonnes.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych
z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

Discount is granted for a period of 2 years, for connections with a
frequency of at least 5 landing operations a week.

5.3.5 Udziela się zniżki w wysokości 60% dla statków powietrznych
wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach
w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są
w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym
połączeniu, którego MTOM jest równe lub mniejsze niż 30 t, na
cięższy o MTOM powyżej 50 t.

5.3.5 A 60% discount shall be applied for aircraft put into operation on
existing connections in regular air transport. Discounts shall be
applied if an aircraft on a particular connection, the MTOM of which
is less than or equal to 30 tonnes, is replaced by a heavier one, with
MTOM over 50 tonnes.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych
z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

Discount is granted for a period of 2 years, for connections with a
frequency of at least 5 landing operations a week.

5.3.6 Udziela się zniżki w wysokości 30% dla statków powietrznych
wprowadzanych na istniejących dotychczas połączeniach
w regularnym przewozie lotniczym. Zniżki przyznawane są
w przypadku zmiany statku powietrznego już latającego na danym
połączeniu, którego MTOM jest mniejsze niż 50 t, na cięższy lub
równy 50 t.

5.3.6 A 30% discount shall be applied for aircraft put into operation on
existing connections in regular air transport. Discounts shall be
applied if an aircraft on a particular connection, the MTOM of which
is less than 50 tonnes, is replaced by one with MTOM equal or over
50 tonnes.

Zniżka przyznawana jest na okres 2 lat, dla połączeń obsługiwanych
z częstotliwością minimum 5 operacji lądowań w tygodniu.

Discount is granted for a period of 2 years, for connections with a
frequency of at least 5 landing operations a week.

5.3.7 Zniżki nie sumują się. 5.3.7 The discounts may not be added up.

5.4 Pozostałe zniżki 5.4 Other discounts

5.4.1 Udziela się 99% zniżki od opłat lotniskowych, w przypadku
wykonywania lotów promocyjnych, z wyjątkiem opłat wymienionych
w punkcie 3.4, 3.5 oraz 3.6 niniejszego cennika.

A 99% discount on the airport charges shall apply to promotional
flights, with the exceptions stipulated in items 3.4, 3.5 and 3.6 of the
present charge list.

6. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 6. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES

6.1 Port lotniczy może odmówić podmiotowi, o którym mowa w art. 75
ust. 1 Ustawy, korzystania z obiektów, urządzeń lub świadczenia
usług, jeżeli podmiot ten dopuścił się zwłoki, w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego w regulowaniu opłat lotniskowych
należnych portowi lotniczemu, pod warunkiem że nie spowoduje to
zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych,
pasażerów lub ładunków (towarów i poczty).

6.1 The airport may refuse to grant the right to use the facilities or
equipment or to provide services to the entity mentioned in art. 75 (1)
of the Act if the entity is in arrears, in the meaning of the Civil Code,
in payments of the airport charges due to the operator, provided that
this does not lead to any hazards to aircraft movements,
passengers, or cargo (goods and mail).

6.2 Port lotniczy zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia statku
powietrznego ze względu na ważne okoliczności związane
z funkcjonowaniem lotniska, uniemożliwiające bezpieczne
lądowanie statku powietrznego.

6.2 The airport reserves itself the right to refuse admittance to the
aerodrome due to important circumstances related to functioning of
aerodrome that may endanger the safe landing operation of an
aircraft.

7. ZASADY PŁATNOŚCI 7. PAYMENT TERMS

Wszelkie informacje dotyczące zasad oraz warunków płatności
znajdują się na stronie internetowej portu lotniczego.

All information concerning the terms and conditions of payment is
provided at the airport's website.
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GEN 4.1.9 LOTNISKO RADOM
RADOM AERODROME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS
1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za udostępnianie obiektów, urządzeń

lub usług związanych ze startem, lądowaniem, oświetleniem,
parkowaniem statków powietrznych, obsługą ładunków (towarów i
poczty) lub pasażerów na lotnisku RADOM.

1.1 The aerodrome charges are levied for the provision of facilities,
devices or services connected with aircraft take-off, landing, parking
operations, lighting, cargo (goods and mail) or passengers services.

1.2 Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych
oraz opłat z tytułu obługi naziemnej.

1.2 The aerodrome charges are levied irrespective of air navigation
charges and ground handling charges.

1.3 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Port Lotniczy RADOM Spółkę
Akcyjną (zwaną dalej PLR), która jest zarządzającym lotniskiem
RADOM, wpisanym do Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej.

1.3 The aerodrome charges are levied by Port Lotniczy RADOM S.A.
(hereinafter referred to as PLR) acting as the RADOM aerodrome
operator registered in the Civil Aerodromes Register kept by the
President of the Civil Aviation Authority of the Republic of Poland.

1.4 Lotnisko RADOM stosuje następujący katalog opłat lotniskowych: 1.4 The following catalogue of aerodrome charges is applicable at
RADOM aerodrome:

a) opłaty pasażerskie, a) passenger charge,
b) opłatę postojową, b) parking charge,
c) opłaty dodatkowe. c) additional charges.
Skorzystanie ze świadczonych przez PLR usług, za które są
pobierane opłaty lotniskowe jest jednoznaczne z akceptacją przez
usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w
niniejszym dokumencie.

The use of the services provided by PLR, for which airport charges 
are levied, is tantamount to customer’s acceptance of all charges 
and conditions set out in this document.

1.5 Definicje: 1.5 Definitions:
1.5.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) -

maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe
władze lotnicze państwa, w którym statek powietrzny jest
zarejestrowany.

1.5.1 Maximum Take-off Mass (MTOM) - maximum take-off mass
permissible for a take-off specified in an official document confirmed
by a competent aviation authority of the state of aircraft registration.

1.5.2 Polski państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek
powietrzny) lub statek powietrzny używany przez jednostki
organizacyjne Straży Granicznej, Policji lub Państwowej Straży
Pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.2 Polish state aircraft - an aircraft used by the Armed Forces of the
Republic of Poland (a military aircraft) or aircraft used by the Border
Guards, Police or State Fire Service (an aircraft used by law and
order execution authorities).

1.5.3 Obcy państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany
przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek
powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne Straży
Granicznej, Policji lub Państwowej Straży Pożarnej (statek
powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.3 Foreign state aircraft - an aircraft used by foreign armed forces
(a military aircraft) or an aircraft used by foreign Border Guards,
Police or State Fire Service (an aircraft used by law and order
execution authorities).

1.5.4 Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków
powietrznych.

1.5.4 Aircraft operator - an aircraft owner or any other entity registered
as an aircraft operator in the aircraft register.

1.5.5 Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której wykonywane
są przez PLR usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i
postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może być:

1.5.5 Customer - a natural or legal person or an organizational unit not
having a status of a legal person to whom PLR renders the services
connected with aircraft take-off, landing or parking operations. A
customer may be one of the following:

1.5.5.1 użykownik statku powietrznego, 1.5.5.1 an aircraft operator,
1.5.5.2 inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana

operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w
szczególności:

1.5.5.2 another entity performing an aircraft take-off or landing operation or
an entity on behalf of whom such an operation is performed, in
particular:

- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest
wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania
wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu
rejsów (code-share) - przewoźnik lotniczy, który faktycznie
wykonuje daną operację,

- an air carrier whose code is given to a flight, and in the
case when take-off or landing operations are performed
under code-share agreements - an air carrier who actually
performs a particular operation,

- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek
powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie
umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o
podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania
statku powietrznego.

- a natural person, a legal entity or an organizational unit
without legal personality that is not an aircraft owner and
operates an aircraft under a rent, lease, lending for use or
similar agreement authorizing the operation of a particular
aircraft.

1.5.6 Pasażer (PAX) - osoba znajdująca się na pokładzie statku
powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji
startu lub lądowania, nie będąca:

1.5.6 Passenger (PAX) - a person aboard an aircraft at the time of
take-off or landing who is not:
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a) członkiem jego załogi, a) a member of the crew,
b) pasażerem w tranzycie bezpośrednim zgodnie z definicją

określoną w pkt. 1.5.7,
b) a direct transit passenger in accordance with the definition

specified in point 1.5.7,
c) dzieckiem do lat 2 nieuprawnionym do zajmowania miejsc

pasażerskich w samolocie.
c) a child under 2 years of age, who is not entitled to occupy a

seat in the aircraft.
1.5.7 Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na

lotnisko RADOM i kontynuuje podróż tym samym statkiem
powietrznym, bez opuszczania jego pokładu. 

1.5.7 Direct transit passenger - a passenger who arrives at RADOM
aerodrome and continues his or her journey on the same aircraft
without disembarking.

1.5.8 Lądowanie handlowe - lądowanie w celu zabrania lub
pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty,
przewożonych odpłatnie.

1.5.8 Commercial landing - a landing operation performed to load or
unload passengers, baggage, cargo or mail as a paid service.

1.5.9 Przewoźnik bazowy - usługobiorca uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji (w przypadku
polskiego przewoźnika lotniczego), lub na podstawie odpowiedniego
aktu właściwego organu obcego państwa (w przypadku obcego
przewoźnika lotniczego), który spełni co najmniej dwa z
następujących warunków:

1.5.9 Base air carrier - a customer authorised to perform air transport
under a licence (in the case of a Polish air carrier) or under a
relevant act issued by competent authorities of a foreign state (in the
case of a foreign air carrier) which shall meet at least two of the
following conditions:

a) zlokalizuje na terenie lotniska RADOM co najmniej jeden statek
powietrzny rozpoczynający i kończący dzienny plan lotów na
tym lotnisku,

a) locates in the RADOM aerodrome area at least one aircraft
commencing and ending the day flight plan at this aerodrome,

b) utworzy na lotnisku RADOM punkt obsługi liniowej statków
powietrznych lub stałe miejsce stacjonowania i serwisowania
statków powietrznych (np. hangar, dzierżawa fragmentu płyty
postojowej),

b) sets up at RADOM aerodrome a line station for aircraft or a
permament place of aircraft stationing and servicing (e.g. a
hangar, a lease on a section of apron),

c) utworzy stacjonarne biuro odpraw załóg na lotnisku RADOM. c) sets up a stationary ATS Reporting Office in the RADOM
aerodrome area.

1.5.10 Nowa trasa - bezpośrednie połączenie lotnicze z lotniska RADOM,
nieoferowane przez żadnego przewoźnika w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających planowane rozpoczęcie operacji lotniczych, do
innego portu lotniczego.

1.5.10 New route - a direct connection from RADOM aerodrome to another
airport, not being on offer within 12 months preceding the planned
launching of air operations.

1.6 Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego,
obowiązującej w dniu wykonania usługi.

1.6 The goods and services tax (VAT) is added to the applicable charges
in the amount specified in the regulations of the Polish law effective
on the day the service is provided.

1.7 Ustawa - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768).

1.7 Act - the Act of 3rd July 2002 - Aviation Law (OJ 13.1393 and
14.768).

2. OPŁATY LOTNISKOWE 2. AERODROME CHARGES
2.1 OPŁATA ZA LĄDOWANIE 2.1 LANDING CHARGE
2.1.1 Nie pobiera się opłaty za lądowanie/start statku powietrznego

rozumianej jako opłaty za skorzystanie z infrastruktury służącej do
lądowania i startu statku powietrznego usługobiorcy z lotniska
RADOM.

2.1.1 No landing/take-off charge is levied on aircraft as a charge for using
the infrastructure for landing and take-off operations of the
customer’s aircraft from RADOM aerodrome.

2.2 OPŁATA PASAŻERSKA 2.2 PASSENGER CHARGE
2.2.1 Opłata pasażerska pobierana jest za: 2.2.1 The passenger charge is collected for:

a) dokonanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu, a) carrying out security check for passengers and cargo,
b) udostępnienie pasażerom budynku dworca lotniczego wraz z

jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia lub
zakończenia podróży lotniczej.

b) making the airport terminal and its facilities available to
passengers for commencing or ending the journey.

2.2.2 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera odlatującego
(dPAX) odprawionego w terminalu pasażerskim, niezależnie od
pojemności statku powietrznego użytkownika lotniska, z
zastrzeżeniem pkt. 2.2.3 taryfy.

2.2.2 The passenger charge is levied per each departing passenger
(dPAX) handled in the passenger terminal, irrespective of the
capacity of the aerodrome user’s aircraft, subject to point 2.2.3 of
this tariff.

2.2.3 Opłaty pasażerskie naliczane są za każdego pasażera
przylatującego (aPAX), jeżeli ten sam statek powietrzny
usługobiorcy, po dostarczeniu pasażerów na lotnisko RADOM
wykonuje jako następny rejs techniczny, pozycjonujący statek
powietrzny na inne lotnisko. W pozostałych przypadkach opłaty
pasażerskiej za każdego pasażera przylatującego (aPAX) nie
pobiera się.

2.2.3 The passenger charge is levied per each arriving passenger (aPAX)
if the same customer’s aircraft performs a technical flight as a next
operation, relocating the aircraft to another aerodrome, after
delivering the passengers to RADOM aerodrome. In other cases, the
passenger charge for each arriving passenger (aPAX) shall not be
collected.

2.2.4 Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi: 2.2.4 The passenger charge is:
a) standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa

pasażerów i bagażu odlatującego: 4,20 PLN,
a) standard security services and passenger and baggage

screening: PLN 4.20,
b) udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego

infrastrukturą techniczną dla pasażerów odlatujących (dPAX):
33,00 PLN,

b) making the terminal and its technical infrastructure available to
departing passengers (dPAX): PLN 33.00,
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c) udostępnienie pasażerom dworca lotniczego wraz z jego
infrastrukturą techniczną dla pasażerów przylatujących (aPAX):
33,00 PLN,

c) making the terminal and its technical infrastructure available to
arriving passengers (aPAX): PLN 33.00,

d) opłata wyszczególniona w pkt. 2.2.4 c) powyżej naliczana jest
wyłącznie w przypadkach określonych w pkt. 2.2.3 taryfy.

d) the charge specified in point 2.2.4 c) above shall apply only in
the cases described in point 2.2.3 of the tariff.

2.3 OPŁATA POSTOJOWA 2.3 PARKING CHARGE
2.3.1 Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez PLR miejsca do

postoju statku powietrznego na płycie postojowej lotniska RADOM
oraz jego oświetlenie.

2.3.1 The parking charge is levied for making available by PLR the aircraft
parking place on the apron of RADOM aerodrome and lighting of the
place.

2.3.2 Opłata postojowa wynosi 5,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOM) i każdą
rozpoczętą godzinę postoju.

2.3.2 The parking charge shall amount to PLN 5.00 for each commenced
tonne of maximum take-off mass (MTOM) and each commenced
hour of parking time.

2.3.3 Czas postoju liczony jest od momentu znalezienia się statku
powietrznego na płycie postojowej lotniska RADOM do momentu jej
opuszczenia przez statek powietrzny.

2.3.3 The parking time is calculated from the time aircraft enters the apron
of RADOM aerodrome until the time it leaves the apron.

2.3.4 Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 1 godziny
włącznie.

2.3.4 The parking charge shall not be levied on parking time up to one
hour inclusive.

2.3.5 Z czasu postoju podlegającego opłacie postojowej wyłącza się czas
postoju statku powietrznego na terenie dzierżawionym od PLR lub
na wojskowych stanowiskach postojowych.

2.3.5 The time of parking on the area leased from PLR or at military
parking stands is deducted from the overall time of parking subject to
charge.

2.3.6 Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie zatrzymania statku
powietrznego w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat
lotniskowych należnych PLR od użytkownika statku powietrznego i
szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

2.3.6 In the event an aircraft is detained as a security for the claim in
respect of aerodrome charges payable to PLR by the aircraft
operator and damage caused by the aircraft operator to the
aerodrome facilities, the parking charge is increased by 100%.

2.4 OPŁATY DODATKOWE 2.4 ADDITIONAL CHARGES
2.4.1 Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego naliczana od

każdego zaangażowanego wartownika (SOL) i każdą rozpoczętą
godzinę zapewnienia ochrony: 150,00 PLN.

2.4.1 A charge for additional protection of an aircraft levied for each
involved guard (SOL) and each commenced hour of provided
protection: PLN 150.00.

2.4.2 Opłata za usunięcie rozlewisk i innych zanieczyszczeń powstałych z
winy usługobiorcy przy obsłudze lub wykonywaniu operacji
lotniczych statku powietrznego jest uzależniona od rodzaju
zanieczyszczenia:

2.4.2 The charge for removing spills and other contaminations which
occurred during servicing an aircraft or during operations of an
aircraft depends of the type of contamination:

- usunięcie paliw i innych płynów: 1500,00 PLN za usługę, - removal of fuels and other liquids: PLN 1500.00 for
a service.

- usunięcie innych zanieczyszczeń: 700,00 PLN za usługę. - removal of other contaminations: PLN 700.00 for
a service.

2.4.3 Opłata za zapewnienie ochrony pożarowej w postaci zapewnienia
asysty przez jednostkę Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej
podczas wykonywania czynności tankowania statku powietrznego
lub innych czynności wymagających asysty, zgłoszonych przez
kapitana statku powietrznego lub usługobiorcę: 100,00 PLN/usługa.

2.4.3 Charge for providing fire fighting service in the form of assistance of
the Aerodrome Rescue and Fire Fighting Service Unit during aircraft
fuelling or other activities requiring assistance requested by the pilot-
in-command or customer: PLN 100.00/service.

3. ODSTĘPSTWA 3. EXEMPTIONS
3.1 Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w

interesie publicznym zadania związane z wykonywaniem lotu w celu
zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz
ratowania życia lub zdrowia ludzkiego (chyba że lot ten jest
wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) -
potwierdzonego statusem lotu:

3.1 No aerodrome charges are levied on an entity carrying out, in the
public interest, tasks related to operating a flight to provide
protection against or remove the effects of the natural disasters or
operating rescue flights (unless such flight is performed as a part of
a business activity) - confirmed by the flight status:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu
niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez
odpowiednie służby medyczne), lub

- HOSP (a flight of an aircraft operated with the purpose of
providing medical aid, reported by relevant medical
services) or

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję
poszukiwawczo-ratowniczą), lub

- SAR (a search and rescue operation flight) or

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji
humanitarnej), lub

- HUM (a humanitarian aid flight) or

odpowiednią uwagą w planie lotu. by a relevant comment in the flight plan.
3.2 Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w

interesie publicznym zadania związane z wykonywaniem lotu w
przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa
lub porządku publicznego - potwierdzonego statusem lotu:

3.2 No aerodrome charges are levied on an entity carrying out, in the
public interest, tasks related to operating a flight to protect state
borders or in the event of a threat to state security or public order -
confirmed by flight status:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego
w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży
Granicznej), lub

- STATE (a state and civil aircraft flight operated as part of
military, police, customs or Border Guard missions) or

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje
zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym,
porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

- GARDA (a call signalling that an aircraft performs tasks
connected with public safety, public order and protection of
state borders) or
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odpowiednią uwagą w planie lotu. by a relevant comment in the flight plan.
3.3 Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w

interesie publicznym zadania związane z wykonywaniem lotu
wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy
i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego
parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej
stanowisko równorzędne - potwierdzonego statusem lotu:

3.3 No aerodrome charges are levied on an entity carrying out, in the
public interest, tasks related to operating a flight solely for the
transport, as part of an official mission, of a ruling monarch and his
closest family, head of state, a head of the parliament or of its
chamber, head of government or a person holding an equivalent
position - confirmed by flight status:

- HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez
Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

- HEAD (a flight of a Polish aircraft granted by the Head of
Government Protection Bureau) or

odpowiednią uwagą w planie lotu. by a relevant comment in the flight plan.

4. ZNIŻKI 4. DISCOUNTS
4.1 ZASADY OGÓLNE 4.1 GENERAL TERMS
4.1.1 Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i

niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy
spełniającego warunki określone w niniejszej taryfie i spełniającego
kryteria przyznania zniżki, który wystąpi z pisemnym wnioskiem o
udzielenie zniżek wraz z określeniem rodzaju zniżki.

4.1.1 Discounts are given on an equal and non-discriminatory basis to all
customers meeting the eligibility conditions specified in this tariff and
meeting the criteria for receiving the discount, who apply in writing
for giving the discount, specifying the kind of the discount.

4.1.2 Zniżki określone w pkt. 4.2, 4.3, 4.4 oraz 4.5 nie sumują się. 4.1.2 The discounts specified in points 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5 may not be
added up.

4.2 ZNIŻKI DLA PRZEWOŹNIKÓW BAZOWYCH 4.2 DISCOUNTS FOR BASE AIR CARRIERS
4.2.1 Dla przewoźników bazowych udziela się następujących zniżek: 4.2.1 Base air carriers are subject to the following discounts:

a) zniżki kwotowej od opłaty określonej w 2.2.4 a) do wysokości
(po uwzględnieniu zniżki) 1,00 PLN,

a) rate discounts on charges specified in point 2.2.4 a) up to
(including the discount) PLN 1.00,

b) zniżki kwotowej od opłaty określonej w punkcie 2.2.4 b) do
wysokości (po uwzględnieniu zniżki) 10,50 PLN.

b) rate discounts on charges specified in point 2.2.4 b) up to
(including the discount) PLN 10.50,

4.2.2 Zniżki określone w pkt. 4.2.1 a) oraz 4.2.1 b) udzielane są
przewoźnikowi bazowemu, o którym mowa w pkt. 1.5.9, w
odniesieniu do każdej nowej trasy obsługiwanej przez przewoźnika
na okres 5 lat.

4.2.2 The discounts specified in points 4.2.1 a) and 4.2.1 b) are given to a
base air carrier described in point 1.5.9, in relation to each new route
operated by the air carrier for the period of 5 years.

4.3 ZNIŻKI ZA URUCHOMIENIE NOWYCH TRAS 4.3 DISCOUNTS ON THE LAUNCHING OF NEW ROUTES
4.3.1 Zniżka udzielana jest dla każdej nowej trasy w ruchu regularnym. 4.3.1 The discount is given for any new route in scheduled traffic.
4.3.2 Udziela się zniżki w wysokości 50% od opłat określonych w pkt.

2.2.4 b) na okres 18 miesięcy dla każdego usługobiorcy
rozpoczynającego obsługę nowej trasy niezależnie od charakteru
wykonywanych operacji lotniczych.

4.3.2 A 50% discount applies to the charges specified in point 2.2.4 b) for
the period of 18 months for each customer who commences
operation of a new route irrespective of the nature of the performed
operations.

4.3.3 Zniżki określone w pkt. 4.3.2 udzielane są dla każdej nowej trasy
indywidualnie.

4.3.3 The discounts specified in point 4.3.2 are given for each new route
individually.

4.4 SPECJALNA ZNIŻKA PROMOCYJNA 4.4 SPECIAL PROMOTIONAL DISCOUNT
4.4.1 W związku z otwarciem Portu Lotniczego RADOM udziela się

specjalnej zniżki promocyjnej każdemu przewoźnikowi, który
najpóźniej do 31 grudnia 2014 r. podpisze z zarządzającym portem
lotniczym list intencyjny bądź umowę o współpracy.

4.4.1 In relation to the opening of RADOM Airport, a special promotional
discount is given to each air carrier who will sign a letter of intent or
cooperation agreement with the airport’s manager no later than 31
December 2014.

4.4.2 Udziela się zniżki kwotowej od opłat określonych w pkt. 2.2.4 a)
i 2.2.4 b), do łącznej (sumarycznej) wysokości 4,00 PLN.

4.4.2 Rate discounts shall apply to charges specified in points 2.2.4 a) and
2.2.4 b) up to a total sum of PLN 4.00.

4.4.3 Zniżka obowiązuje niezależnie od wielkości ruchu realizowanego
przez przewoźnika przez pięć lat od rozpoczęcia przez niego
operacji lotniczych, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

4.4.3 The discount shall apply regardless of the volume of traffic served by
the air carrier for five years from the commencement of operations
but not later than 31 December 2020.

4.5 POZOSTAŁE ZNIŻKI 4.5 OTHER DISCOUNTS
4.5.1 99% zniżki od opłaty pasażerskiej określonej w pkt. 2.2.4 b), jeśli

zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego
międzylądowania na lotnisko RADOM z przyczyn
meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

4.5.1 A 99% discount on the passenger charge specified in point 2.2.4 b)
in case of return of aircraft with no intermediate landing to RADOM
aerodrome for meteorological or emergency reasons.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI 5. TERMS OF PAYMENT
Warunki płatności za usługi określone w niniejszej taryfie
podane są na stronie internetowej Portu pod adresem:
http://www.lotnisko-radom.eu/bip/.

Terms of payment for the services specified in this tariff are provided
at the Airport’s website: http://www.lotnisko-radom.eu/bip/.

6. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 6. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES
6.1 PLR może odmówić usługobiorcy korzystania z obiektów, urządzeń

lub świadczenia usług, jeżeli usługobiorca ten dopuścił się zwłoki
w regulowaniu opłat lotniskowych należnych PLR, pod warunkiem,
że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa wykonywania
operacji lotniczych, pasażerów lub ładunków (towarów i poczty).

6.1 PLR may refuse the customer granting the right to use the facilities,
equipment or provision of services if the customer has defaulted on
payment of aerodrome charges due for PLR, provided that this will
not cause any risk to the safety of aircraft operations, passengers or
cargo (goods and mail).
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6.2 Przed zastosowaniem odmowy, określonej w pkt. 6.1 PLR wyznacza
usługobiorcy dodatkowy termin do wykonania zobowiązania, nie
krótszy niż 5 dni roboczych, wraz ze wskazaniem, iż w razie
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu PLR zastosuje
odmowę określoną w pkt. 6.1, o czym niezwłocznie poinformuje
usługobiorcę.

6.2 Before the refusal specified in point 6.1, PLR shall grant additional
time limits for paying the liabilities not less than 5 working days with
the indication that in the case of expiry of the time limit PLR will
apply a refusal specified in point 6.1, of which the customer shall be
immediately informed.

6.3 PLR przyznaje usługobiorcy objętemu odmową określoną w pkt. 6.1
prawo do korzystania z obiektów i urządzeń oraz usług objętych
odmową niezwłocznie po uregulowaniu przez tego Usługobiorcę
zaległych opłat lotniskowych stanowiących podstawę do odmowy.

6.3 PLR shall grant the right to use facilities and devices and to the
provision of services covered by the refusal to the Customer who is
subject to the refusal specified in point 6.1 immediately after the
payment of the delayed amount, constituting the grounds for the
refusal, has been made by this customer.

6.4 PLR jako zarządzający lotniskiem RADOM ma prawo zatrzymać
statek powietrzny tymczasowo w celu zabezpieczenia roszczenia z
tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku
powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

6.4 Acting as the RADOM aerodrome operator, PLR may temporarily
ground an aircraft in order to secure claimed aerodrome charges
due from an aircraft operator or claims related to damages caused
by him at the aerodrome.

6.5 Tymczasowe zatrzymanie nie dotyczy obcych statków powietrznych
w zakresie i na warunkach określonych w przepisach
międzynarodowych, a także obcych statków, mających
przynależność państw nie będących stronami odpowiednich umów
międzynarodowych, na zasadzie wzajemności, a także polskich
statków powietrznych wykonujących regularne przewozy.

6.5 A temporary detention shall not apply to foreign aircraft to the extent
and under conditions laid down in the relevant international
regulations, as well as foreign aircraft with the nationality of states
which are not parties to relevant international agreements, on a
reciprocal basis, and Polish aircraft performing scheduled
operations.

6.6 Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie
zapłaty należności, złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w
razie dokonania zajęcia na podstawie postanowienia sądowego.

6.6 A temporary detention of an aircraft expires in the event an adequate
payment is made, security is provided or the aircraft seizure is
performed following a court decision. 

6.7 Z tytułu opóźnień płatności PLR będzie naliczał odsetki w wysokości
odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
regulacjami polskiego prawa.

6.7 In the case of payment default, PLR shall charge interest according
to statutory interest rates in consistency with relevant provisions of
the Polish law.

6.8 Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą przyjmowane
w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Reklamacje powinny być
zgłoszone w formie pisemnej na adres, o którym mowa w pkt. 7
Termin rozpatrzenia reklamacji przez PLR wynosi 30 dni od daty jej
otrzymania. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od
obowiązku terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wystawionych przez PLR faktur.

6.8 Any complaints concerning the invoices issued have to be filed
within 30 days of the invoice issuing date. They should be submitted
in writing to the address specified in point 7 PLR will resolve the
complaint within 30 days of the lodging date. Filing a complaint does
not relieve the customer from the obligation of timely effecting the
payments of all the amounts specified in the invoices issued by LPR.

7. KONTAKT 7. CONTACT
Oświadczenia, informacje, reklamacje oraz wszelkie zapytania i
sugestie związane z naliczaniem i fakturowaniem opłat lotniskowych
należy kierować na poniższy adres:

Statements, information, complaints as well as any questions and
suggestions in connection with the aerodrome charges calculation
and invoicing should be sent to this address:

Adres pocztowy: Port Lotniczy RADOM S.A. Address: Port Lotniczy RADOM S.A.
Dział Marketingu i Handlu Marketing and Sales Division
ul. Kaszubska 2 ul. Kaszubska 2
26-600 Radom 26-600 Radom

Tel.: +48-53-331-1607 Phone: +48-53-331-1607
Faks: +48-48-377-9205 Fax: +48-48-377-9205
E-mail: aerosales@lotnisko-radom.eu E-mail: aerosales@lotnisko-radom.eu
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GEN 4.1.10 LOTNISKO RZESZÓW/JASIONKA
RZESZÓW/JASIONKA AERODROME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych
z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych
oraz udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego
infrastrukturą techniczną na lotnisku RZESZÓW/Jasionka. Opłaty
lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych, opłat z
tytułu obsługi naziemnej, za korzystanie ze scentralizowanej
infrastruktury i opłat za inne usługi, nie wymienione w GEN 4.1
„OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU -
LOTNISKO RZESZÓW/ Jasionka".

1.1 The aerodrome charges are levied for the provision of services
connected with the aircraft take-off, landing and parking operations
as well as making terminal and its technical infrastructure available
to passengers at RZESZÓW/Jasionka aerodrome. The aerodrome
charges are levied irrespective of air navigation charges, charges for
ground handling services, charges for using centralised
infrastructure or charges for other services not specified in GEN 4.1
"AERODROME/HELIPORT CHARGES - RZESZÓW/Jasionka
AERODROME".

1.2 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Port Lotniczy RZESZÓW/
Jasionka Sp. z o.o., który jest zarządzającym lotniskiem RZESZÓW/
Jasionka wpisanym do Rejestru Lotnisk Cywilnych prowadzonego
przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej.

1.2 The aerodrome charges are levied by RZESZÓW/Jasionka Airport
Ltd., acting as the RZESZÓW/Jasionka aerodrome operator,
registered in the Civil Aerodromes Register kept by the President of
the Civil Aviation Office of the Republic of Poland.

1.3 Opłaty lotniskowe składają się z: 1.3 The aerodrome charges include:

1.3.1 opłaty za lądowanie, 1.3.1 landing charge,

1.3.2 opłaty pasażerskiej, 1.3.2 passenger charge,

1.3.3 opłaty postojowej, 1.3.3 parking charge,

1.3.4 opłat dodatkowych. 1.3.4 additional charges.

1.4 Skorzystanie z usług lotniskowych świadczonych przez Port
Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. jest jednoznaczne
z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków
przedstawionych w GEN 4.1.

1.4 The use by a customer of the aerodrome services rendered by
RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. is tantamount to the acceptance of
all charges and conditions set out in GEN 4.1 by the customer. 

1.5 Definicje: 1.5 Definitions:

1.5.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) –
maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego,
świadectwie rejestracji statku powietrznego, dzienniku pokładowym,
świadectwie zdatności w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania
w locie lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez
właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest
zarejestrowany. Jeżeli dany statek powietrzny ma kilka
certyfikowanych maksymalnych mas startowych, dla celów
naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę największa
z nich.

1.5.1 Maximum Take-Off Weight (MTOW) – maximum permissible take-
off weight specified in aircraft airworthiness certificate, aircraft
registration certificate, aircraft log book, noise certificate, flight
manual or any other official document confirmed by a competent
aviation authority of the state of aircraft registration. Where an
aircraft has multiple certificated maximum take-off weights, the
highest maximum take-off weight shall be the basis of aerodrome
charges calculation.

1.5.2 Polski państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek
powietrzny) lub statek powietrzny używany przez jednostki
organizacyjne Straży Granicznej, Policji i Państwowej Straży
Pożarnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.2 Polish state aircraft – an aircraft used by the Armed Forces of the
Republic of Poland (a military aircraft) or aircraft used by the Border
Guards, Police and State Fire Service (an aircraft used by law and
order execution authorities).

1.5.3 Obcy państwowy statek powietrzny – statek powietrzny używany
przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek
powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne straży
granicznej, policji, państwowej straży pożarnej i służby celnej (statek
powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.3 Foreign state aircraft – an aircraft used by foreign armed forces (a
military aircraft) or aircraft used by foreign border guards, police, fire
or customs service units (aircraft used by law and order execution
authorities).

1.5.4 Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków
powietrznych.

1.5.4 Aircraft operator – an owner or any other entity registered as an
aircraft operator in the aircraft register.

1.5.5 Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której
wykonywane są przez Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o.
usługi związane z obsługą operacji startu, lądowania i postoju statku
powietrznego. Usługobiorcą może być:

1.5.5 Customer – a natural or legal person or an entity not having a status
of a legal person to whom RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. renders
the services connected with aircraft take-off, landing or parking
operations. A customer may be one of the following:

1.5.5.1 użytkownik statku powietrznego, 1.5.5.1 aircraft operator,

1.5.5.2 inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana
operacja startu lub lądowania statku powietrznego,
a w szczególności:

1.5.5.2 another entity performing an aircraft take-off or landing operation or
on behalf of whom such an operation is performed, in particular:

a) przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany
lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych
w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) -
przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

a) an air carrier whose code is given to a flight number and where
take-off or landing is performed under a code share agreement,
an air carrier who actually performs such an operation,

GEN 4.1.10-1

02 APR 2015

161



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIP POLAND

AIP POLSKA

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

b) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny
nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy,
leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze,
upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

b) a natural or legal person or an entity not having a status of a
legal person who is not an aircraft owner and uses an aircraft
under a rent, lease, lend or similar agreement authorizing such
person or entity to operate a particular aircraft.

1.5.6 Pasażer – osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego
w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub
lądowania, nie będąca członkiem jego załogi.

1.5.6 Passenger – a person staying on board of an aircraft at the time of
take-off or landing who is not a crew member.

1.5.7 Pasażer tranzytowy (transfer) - pasażer, który po przylocie na
lotnisko RZESZÓW/Jasionka opuścił statek powietrzny, a następnie
kontynuuje podróż lotniczą do portu lotniczego innego, niż
początkowy port podróży, na podstawie tego samego biletu
lotniczego, pod warunkiem, że różnica między rozkładowym czasem
przylotu, a rozkładowym czasem odlotu z lotniska RZESZÓW/
Jasionka jest nie dłuższa, niż 6 godzin.

1.5.7 Transfer passenger - a passenger who after arrival to RZESZÓW/
Jasionka aerodrome has left the aircraft and continues his or her air
journey to an airport other than the originating airport using the same
ticket, provided that the difference between the scheduled time of
arrival and the scheduled time of departure from RZESZÓW/
Jasionka aerodrome does not exceed 6 hours.

1.5.8 Pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał na
lotnisko RZESZÓW/Jasionka i kontynuuje podróż tym samym
statkiem powietrznym, bez opuszczania jego pokładu.

1.5.8 Direct transit passenger – a passenger who arrives at RZESZÓW/
Jasionka aerodrome and continues the journey on the same aircraft
without disembarking.

1.5.9 Lot długodystansowy – na użytek niniejszej taryfy uznaje się, że
jest to jednoodcinkowy lot na dystansie min 5000 kilometrów.

1.5.9 Long-haul flight – for the purposes of this tariff, a long haul-flight is
considered to be a single-leg flight over a distance of at least
5000 km.

1.5.10 Lądowanie handlowe – lądowanie w celu zabrania lub
pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty,
przewożonych odpłatnie.

1.5.10 Commercial landing – a landing operation performed to load or
unload passengers, baggage, cargo, or mail as a paid service.

1.6 Do podanych w GEN 4.1 stawek opłat dolicza się podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa
polskiego, obowiązującej w dniu wykonania.

1.6 To the goods and services from GEN 4.1, tax (VAT) is added to the
applicable charges in the amount specified in the regulations of the
Polish law effective on the day the service is provided.

1.7 Usługobiorcy powinni przesyłać do Portu Lotniczego RZESZÓW/
Jasionka Sp. z o.o. aktualne informacje dotyczące statków
powietrznych, które będą użytkować w danym roku kalendarzowym,
z podaniem ich znaków rejestracyjnych, typu i wersji oraz
maksymalnej masy startowej.

1.7 The customers are required to provide RZESZÓW/Jasionka Airport
Ltd. with valid information about aircraft they intend to operate in a
given calendar year, including the aircraft registration numbers,
types, versions and maximum take-off weights.

2. OPŁATA ZA LĄDOWANIE 2. LANDING CHARGE

2.1 Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie lotniska RZESZÓW/
Jasionka wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu wykonania
operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe
usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji,
z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.1 The landing charge is levied for making RZESZÓW/Jasionka
aerodrome and its technical infrastructure available for aircraft
landing and take-off operations and for the provision of standard
services rendered by the relevant aerodrome units, exclusive of the
ground handling services.

2.2 Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku
powietrznego na lotnisku RZESZÓW/Jasionka od usługobiorcy
wykonującego lądowanie.

2.2 The landing charge is  levied on a customer performing a landing
operation for each landing of an aircraft at RZESZÓW/Jasionka
aerodrome.

2.3 Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie
startowej do 2 ton włącznie wynosi 50,00 PLN, z zastrzeżeniem
pkt. 2.5. 

2.3 The landing charge for an aircraft of maximum take-off weight up to
2 tonnes inclusive is PLN 50.00, subject to point 2.5 hereof.

2.4 Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie
startowej powyżej 2 ton wynosi 30,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę
jego maksymalnej masy startowej, z zastrzeżeniem pkt. 2.5.

2.4 The landing charge for an aircraft of maximum take-off weight over
2 tonnes is PLN 30.00 for each commenced tonne of maximum take-
off weight, subject to point 2.5 hereof.

2.5 Opłata za lądowanie śmigłowca wynosi 15,00 PLN za każdą
rozpoczętą tonę jego maksymalnej masy startowej.

2.5 The landing charge for a helicopter is PLN 15.00 for each
commenced tonne of maximum take-off weight.

3. OPŁATA PASAŻERSKA 3. PASSENGER CHARGE

3.1 Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie pasażerom dworca
lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia
lub zakończenia podróży lotniczej oraz zapewnienie ochrony
i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu, a także inne
standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem
usług obsługi naziemnej.

3.1 The passenger charge includes access to terminal and its technical
infrastructure to passengers in order to commence or end an air
travel, provision of security services, passenger and baggage
screening and for the provision of related standard services
rendered by the relevant aerodrome units, exclusive of the ground
handling services. 

3.2 Opłata pasażerska pobierana jest za każdego pasażera
odlatującego z lotniska RZESZÓW/Jasionka, z zastrzeżeniem
pkt. 3.4.

3.2 Subject to point 3.4 hereof, the passenger charge is levied per each
passenger departing from RZESZÓW/Jasionka aerodrome.

3.3 Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi 32,00 PLN. 3.3 The passenger charge is PLN 32.00.

3.4 Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za: 3.4 The passenger charge is not collected for:

3.4.1 pasażerów w tranzycie bezpośrednim, 3.4.1 passengers on direct transit flights,

3.4.2 dzieci do lat 2. 3.4.2 children under 2.

3.5 Nie pobiera się dodatkowych opłat za świadczenie usług na rzecz
pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM).

3.5 No extra charge is being levied for providing assistance to
passengers of reduced mobility (PRM).

4. OPŁATA POSTOJOWA 4. PARKING CHARGE
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4.1 Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez lotnisko
RZESZÓW/Jasionka miejsca do postoju statku powietrznego na
płycie postojowej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym
związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

4.1 The parking charge is levied for making the aircraft parking space on
the apron available by RZESZÓW/Jasionka aerodrome and the
provision of standard services rendered by the relevant aerodrome
units, exclusive of the ground handling services.

4.2 Opłata postojowa wynosi 4,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde
rozpoczęte 24 godziny postoju.

4.2 The parking charge is PLN 4.00 for each commenced tonne of
maximum take-off weight and each commenced 24h of parking time.

4.3 Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu
zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po
kołowaniu po lądowaniu lub po holowaniu, do rozpoczęcia
kołowania lub holowania do startu lub poza płytę postojową.

4.3 The parking time starts from the moment the aircraft stops after taxi
onto the apron or after being towed to the parking position and ends
at the moment the aircraft starts to taxi out from the apron or at the
moment it is being towed from the parking position.

4.4 Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 4 godzin
włącznie.

4.4 Parking up to 4 hours inclusive is free of charge.

4.5 Z czasu postoju wyłącza się czas postoju statku powietrznego poza
częścią lotniska Portu Lotniczego RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o.

4.5 The time of parking outside the RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. part
of the aerodrome is deducted from the parking time.

4.6 Jeśli jeden usługobiorca wykonał lądowanie, a następujący po nim
start tego samego statku powietrznego wykonuje inny usługobiorca,
opłatę postojową ponosi ten usługobiorca, który wykonał start.

4.6 If an aircraft landing is performed by one customer and the
subsequent take-off of the same aircraft is operated by another
customer, the parking charge is levied on the customer who
performed the take-off.

4.7 Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie uzasadnionego
zatrzymania statku powietrznego z przyczyn, o których mowa w pkt.
8.14.

4.7. In case of justified grounding of an aircraft for reasons referred to in
point 8.14 hereinbelow, the parking charge is increased by 100%.

5. OPŁATY DODATKOWE 5. ADDITIONAL CHARGES

5.1 Opłata za ochronę statku powietrznego przez strażnika, stawka za
każdą rozpoczętą godzinę pracy strażnika: 100,00 PLN.

5.1 Charge for aircraft protection by a guard, per each commenced
working hour of the guard: PLN 100.00.

5.2 Opłata za konwojowanie przesyłek cargo: 100,00 PLN za
pojedynczą operację.

5.2 Charge for convoying cargo consignments: PLN 100.00 per every
single operation.

5.3 Opłata za konwojowanie przesyłek wartościowych/bankowych:
400,00 PLN za pojedynczą operację.

5.3 Charge for convoying valuable/bank consignments: PLN 400.00 per
every single operation.

5.4 Opłata za wygrodzenie stanowiska postojowego: 250,00 PLN. 5.4 Charge for fencing a parking stand: PLN 250.00.

5.5 Opłata za usunięcie zanieczyszczeń lotniskowych w postaci smarów
i materiałów pędnych za każde rozpoczęte 5 m2: 1000,00 PLN.

5.5 Charge for removing spilled fuel and grease per each commenced
5 square metres: PLN 1000.00.

5.6 Opłata za usunięcie innych zanieczyszczeń: 600,00 PLN za
pojedynczą operację.

5.6 Charge for removing other contaminations: PLN 600.00 per each
single operation.

6. ODSTĘPSTWA 6. EXEMPTIONS

6.1 Nie pobiera się opłat lotniskowych na lotniskach użytku publicznego
od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane
z wykonaniem lotu:

6.1 Airport charges are not collected from entities that perform in the
public interest, tasks connected with the performance of flights:

6.1.1 W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia
oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest
wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej -
potwierdzonego:

6.1.1 Aimed to prevent the consequences of natural disasters or to
eliminate them and to save human lives or protect human health,
unless the flight is performed as part of the entity’s business
operations - which must be confirmed by:

a) statusem lotu: a) the flight status:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia
pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby
medyczne), lub

- HOSP (flight of an aircraft intended to bring medical help,
reported by the relevant medical services) or

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję
poszukiwawczo-ratowniczą), lub

- SAR (flight of an aircraft performing a search and rescue
operation) or

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji
humanitarnej), lub

- HUM (flight of an aircraft as a part of a humanitarian aid
operation) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a relevant remark in the flight plan.

6.1.2 W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

6.1.2 In case of borders protection, ensuring the state security or public
order and  confirmed by:

a) statusem lotu: a) the flight status:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w
misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży
Granicznej), lub

- STATE (flight of a state-owned and civilian aircraft as a part of
military, police, customs service or Border Guard missions) or

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania
związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem
publicznym i ochroną granicy), lub

- GARDA (the code of an aircraft performing tasks related to
common security, law and order and border protection) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a relevant remark in the flight plan.

6.1.3 Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy
i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego
parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej
stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

6.1.3 Solely for the purpose of transport, as a part of an official mission, of
a ruling monarch and his or hers immediate family, a head of state,
a chairman of a parlament or a chamber of a parlament, a head of
a government or a person holding an equal position – confirmed by:
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a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany
przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

a) HEAD (flight of a Polish aircraft, the status is assigned by the
Head of the Government Protection Bureau) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a relevant remark in the flight plan.

6.2 Podmiot, o którym mowa w pkt 6.1., przekazuje zarządzającemu
lotniskiem użytku publicznego, nie później niż w ciągu 24 godzin od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat
lotniskowych, kopię planu lotu potwierdzającego prawo do
skorzystania ze zwolnienia. Kopię planu lotu należy przesłać drogą
poczty elektronicznej na adres:

6.2 The entity mentioned in point 6.1 will inform the airport authority not
later than 24 hours from the moment the occurence qualifying for
charge exemtion arises, a copy of a flight plan confirming the right to
apply exemption. The copy shall be sent to the following e-mail
addresses:

a) fakturowanie@rzeszowairport.pl a) fakturowanie@rzeszowairport.pl

b) dprze@rzeszowairport.pl b) dprze@rzeszowairport.pl

7. ULGI I ZNIŻKI 7. DISCOUNTS

7.1 Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania
i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy
spełniającego warunki i kryteria określone w rozdziale 7.

7.1 Discounts are given on the equal treatment and non-discriminatory
basis to all eligible customers meeting the conditions and criteria set
out in section 7.

7.2 Wysokość zniżek od opłat lotniskowych: 7.2 The amount of discount from departure taxes:

7.2.1 Udziela się zniżki w wysokości 50% opłaty za lądowanie za każdą
operację wykonywaną w regularnych pasażerskich przewozach
lotniczych na nowej trasie. Zniżka jest udzielana wyłącznie
usługobiorcy wykonującemu lądowanie handlowe.

7.2.1 A discount of 50% on the landing charge is given in the case of each
operation which takes place within scheduled connection on the new
route. The discount is given exclusively to a client performing
a revenue landing.

7.2.2 Udziela się zniżki w wysokości 50% za lądowanie statku
powietrznego obsługującego regularne połączenia pasażerskie,
którego port docelowy wynikający z planu lotu był inny niż lotnisko
RZESZÓW/Jasionka.

7.2.2 A discount of 50% on the landing charge is given in the case of each
scheduled connection of an aircraft whose destination point was
different than RZESZÓW/Jasionka aerodrome.

7.2.3 Udziela się zniżki w wysokości 99% za lądowanie statku
powietrznego wykonującego kontrolę i testy urządzeń
wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako
naziemne pomoce nawigacyjne.

7.2.3 A discount of 99% on the landing charge is given in the case of an
aircraft making an inspection and tests of facilities used or planned
to be used as a ground-based navigation aids.

7.2.4 Udziela się zniżki w wysokości 99% za lądowanie statku
powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu bez
żadnego międzylądowania na lotnisko RZESZÓW/Jasionka
z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

7.2.4 A discount of 99% on the landing charge is given in the case of the
necessity of return, without any stopover, to RZESZÓW/Jasionka
aerodrome caused by weather conditions or an emergency.

7.2.5 Dla tras w regularnych pasażerskich przewozach lotniczych
wymagających lotów długodystansowych udziela się zniżki
w wysokości 70% opłaty za lądowanie.

7.2.5 A discount of 70% on the landing charge is given to those scheduled
connection routes, which require long-haul flights.

7.2.6 Udziela się zniżki w wysokości 50 % w opłacie pasażerskiej
w odniesieniu do odlatującego pasażera tranzytowego (transfer).

7.2.6 There is a 50% discount in charge concerning a departuring transfer
passenger.

7.3 Za nową trasę kwalifikującą się do udzielenia zniżki, o której mowa
w pkt. 7.2.1, uznaje się trasę obsługiwaną przez regularne
pasażerskie przewozy lotnicze, w których portem początkowym,
docelowym lub portem międzylądowania jest nowy port lotniczy
rozszerzający siatkę połączeń rozkładowych lotniska RZESZÓW/
Jasionka.

7.3 A new route qualifying for the discount referred to in point 7.2.1 is a
route served by regular passenger air transport services, where the
airport of origin, destination or intermediate landing is a new airport
extending the scheduled flight network of RZESZÓW/Jasionka
aerodrome.

7.4 Za nowy port lotniczy, rozszerzający siatkę połączeń rozkładowych
lotniska RZESZÓW/Jasionka uznaje się port, z/do którego,
z zastrzeżeniem pkt. 7.7, w ciągu 1 roku poprzedzającego
planowaną datę uruchomienia połączenia, nie były wykonywane
regularne pasażerskie przewozy lotnicze do/z lotniska RZESZÓW/
Jasionka.

7.4 A new airport extending the scheduled flight network of RZESZÓW/
Jasionka aerodrome is an airport to/from which no regular
passenger air transport services to/from RZESZÓW/Jasionka
aerodrome have been operated for 1 year preceding the planned
date of commencing the route, subject to point 7.7.

7.5 Zniżek, o których mowa w pkt. 7.2.1 i 7.2.5, udziela się na okres 5 lat
począwszy od dnia uruchomienia regularnych pasażerskich
przewozów lotniczych na nowej trasie każdemu usługobiorcy je
wykonującemu i spełniającemu warunki określone w rozdziale 7,
z zastrzeżeniem pkt. 7.6.

7.5 Subject to 7.6 hereof, the discounts referred to in points 7.2.1 and
7.2.5 are given for 5 years of the date of commencing regular
passenger air transport services on a new route to each customer
who operates such flights and meets the conditions set out in
section 7.

7.6 Zniżki, o których mowa w pkt. 7.2.1 i 7.2.5, są udzielane każdemu
kolejnemu usługobiorcy uruchamiającemu regularne pasażerskie
przewozy lotnicze na nowej trasie i spełniającemu warunki
określone w rozdziale 7, niezależnie od przyznania innym
usługobiorcom tej zniżki, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat od
daty wykonania pierwszego regularnego pasażerskiego przewozu
lotniczego na tej trasie przez pierwszego usługobiorcę operującego
na nowej trasie.

7.6 The discounts referred to in points 7.2.1 and 7.2.5 are given to each
subsequent customer operating regular passenger air transport
services on a new route and meeting the conditions set out in
section 7, irrespective of other customers being given such a
discount, however for no longer than 5 years of the date of
performing the first regular passenger air transport services on such
a new route by the first customer operating on that route. 
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7.7 Zniżki, o których mowa w pkt. 7.2.1 i 7.2.5, nie przysługują
usługobiorcy, który w ciągu 1 roku poprzedzającego planowaną datę
rozpoczęcia lotów na nowej trasie zaprzestał wykonywania
regularnych pasażerskich przewozów lotniczych do innego portu
lotniczego obsługującego tę samą aglomerację, jeżeli spowodowało
to likwidację połączenia. Jeżeli jednak usługobiorca ten korzystał ze
zniżki na trasie, na której zaprzestał wykonywania lotów, zachowuje
prawo do zniżki, jednak w okresie do 5 lat od dnia uruchomienia
połączenia, dla którego udzielona została pierwsza zniżka.

7.7 The discounts referred to in points 7.2.1 and 7.2.5 will not be given to
a customer who within 1 year prior to the planned date of
commencing flights on a new route stopped operating scheduled
passenger flights to another airport serving the same urban area
which led to the termination of that connection. If, however, such a
customer was benefiting a discount on the route on which he ceased
operations, he still retains the right to the discount for 5 years of the
date of commencing the connection for which the first discount was
given.

7.8 Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację
wykonywaną w pasażerskich przewozach czarterowych
w wysokości określonej w pkt. 7.9. Zniżka jest udzielana wyłącznie
usługobiorcy wykonującemu lądowanie handlowe.

7.8 The discount on landing charge in the amount set out in point 7.9 is
given on each landing of a charter passenger flight. The discount is
given only to a customer performing a commercial landing.

7.9 Wysokość zniżki, o której mowa w pkt. 7.8, wynosi: 7.9 The discount specified in point 7.8 amounts to:

7.9.1 30% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego
samego usługobiorcę od 4 do 8 lądowań na lotnisku RZESZÓW/
Jasionka w pasażerskich przewozach czarterowych w okresie
pełnego miesiąca operowania;

7.9.1 30% of the landing charge, if the same customer operates 4 to 8
landings in the non-scheduled passenger flights (charters) at
RZESZÓW/Jasionka aerodrome within a full month of operation.

7.9.2 40% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego
samego usługobiorcę od 9 do 15 lądowań na lotnisku RZESZÓW/
Jasionka w pasażerskich przewozach czarterowych w okresie
pełnego miesiąca operowania;

7.9.2 40% of the landing charge, if the same customer operates 9 to 15
landings in the non-scheduled passenger flights (charters) at
RZESZÓW/Jasionka aerodrome within a full month of operation.

7.9.3 50% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego
samego usługobiorcę powyżej 15 lądowań na lotnisku RZESZÓW/
Jasionka w pasażerskich przewozach czarterowych w okresie
pełnego miesiąca operowania.

7.9.3 50% of the landing charge, if the same customer performs over 15
landings in the non-scheduled passenger flights (charters) at
RZESZÓW/Jasionka aerodrome within a full month of operation.

7.10 Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację
wykonywaną w lotach towarowych (cargo) w wysokości określonej
w pkt. 7.11. Zniżka jest udzielana wyłącznie usługobiorcy
wykonującemu lądowanie handlowe.

7.10 The discount on landing charge in the amount set out in 7.11. is
given on each all-cargo flight landing. The discount shall be given
only to the customer operating commercial landing.

7.11 Wysokość zniżki, o której mowa w pkt. 7.10 wynosi: 7.11 The discount specified in point 7.10 amounts to:

7.11.1 30% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego
samego usługobiorcę od 3 do 6 lądowań na lotnisku RZESZÓW/
Jasionka w lotach towarowych (cargo) w okresie pełnego miesiąca
operowania;

7.11.1 30% of the landing charge, if the same customer performs 3 to 6
landings in the all-cargo flights at RZESZÓW/Jasionka aerodrome
within a full month of operation;

7.11.2 40% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego
samego usługobiorcę od 7 do 10 lądowań na lotnisku RZESZÓW/
Jasionka w lotach towarowych (cargo) w okresie pełnego miesiąca
operowania;

7.11.2 40% of the landing charge, if the same customer performs 7 to 10
landings in the all-cargo flights at RZESZÓW/Jasionka aerodrome
within a full month of operation;

7.11.3 50% opłaty za lądowanie w przypadku wykonania przez tego
samego usługobiorcę powyżej 10 lądowań na lotnisku RZESZÓW/
Jasionka w lotach towarowych (cargo) w okresie pełnego miesiąca
operowania.

7.11.3 50% of the landing charge, if the same customer performs over 10
landings in the all-cargo flights at RZESZÓW/Jasionka aerodrome
within a full month of operation.

7.11.4 50 % opłaty za lądowanie w przypadku wykonania lądowania na
lotnisku RZESZÓW/Jasionka w locie długodystansowym
towarowym (cargo). Zniżki tej udziela się na okres 5 lat począwszy
od dnia uruchomienia pierwszego długodystansowego lotu
towarowego każdemu usługobiorcy go wykonującemu.

7.11.4 50% of the landing fee for the execution of the landing at the
RZESZÓW/Jasionka aerodrome for a long-distance cargo flight.
This discount shall be granted for a period of 5 years from the date of
launching the first long-distance cargo flight to each carrier
executing it.

7.12 Za miesiąc operowania, o którym mowa w pkt. 7.8 i 7.10 uznaje się
pełny miesiąc kalendarzowy. Jeżeli rozpoczęcie lotów następuje
w trakcie miesiąca, za pełny miesiąc operowania uznaje się okres
od dnia rozpoczęcia lotów do końca następnego pełnego miesiąca
kalendarzowego.

7.12 An operational month, referred to in points 7.8 and 7.10 shall mean a
full calendar month. If the operations are commenced during a
month, the full operational month shall be calculated from the day of
flights commencement to the end of the next full calendar month.

7.13 Udziela się zniżki w wysokości 50% opłaty za lądowanie za każdą
operację wykonywaną na trasie, która obsługiwana jest na zasadzie
obowiązku użyteczności publicznej.

7.13 A discount of 50% on the landing charge is given on each flight
operated on the route which is served on the public service
obligation basis.

7.14 Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację
wykonywaną przez statki powietrzne w lotach szkolnych
i treningowych w wysokości:

7.14 A discount on the landing charge is given on each training (school)
flight in the following amount:

7.14.1 70% opłaty za lądowanie dla statków powietrznych o maksymalnej
masie startowej do 2 ton włącznie;

7.14.1 70% of the landing charge is given to aircraft of maximum take off
weight up to 2 tonnes inclusive;

7.14.2 50% opłaty za lądowanie dla statków powietrznych o maksymalnej
masie startowej powyżej 2 ton.

7.14.2 50% of the landing charge is given to aircraft of maximum take off
weight over 2 tonnes.

7.15 Zniżek nie udziela się, jeśli lądowanie lub start statku powietrznego
na lotnisku RZESZÓW/Jasionka odbyło się w godzinach 2300 -
0559 LMT. Lądowania wykonane w tych godzinach będą
uwzględniane dla celów określenia wysokości zniżek uzależnionych
od liczby wykonanych operacji.

7.15 The discount is not given if the landing or take-off at RZESZÓW/
Jasionka aerodrome was performed between 2300 and 0559 LMT.
Landings performed during these hours will be taken into account for
the calculation of discounts accordingly to the number of performed
operations.
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7.16 Decyzja w sprawie przyznania zniżki jest wydawana na podstawie
informacji o operacjach deklarowanych przez usługobiorcę,
jednakże ich faktyczne stosowanie uzależnione będzie od
spełnienia warunków i kryteriów do ich uzyskania określonych
w rozdziale 7. W przypadku niedostarczenia takiej informacji opłaty
lotniskowe będą naliczane w pełnej wysokości.

7.16 A decision on granting a discount is made on the basis of the
information on aircraft operations declared by the customer.
However, their actual application will depend on meeting the
conditions and criteria set out in section 7. If no such information is
provided, the aerodrome charges will be calculated in full.

7.17 Usługobiorca, który chciałby skorzystać ze zniżki, o której mowa
w pkt. 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.8, 7.10 i 7.14 i spełnia warunki określone
w rozdziale 7, powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Portu
Lotniczego RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. przed rozpoczęciem
wykonywania lotów.

7.17 A customer who wishes to be given the discount referred to in points
7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.8, 7.10 and 7.14 and meets the conditions set
out in section 7 shall apply to RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. in
writing before the commencement of flights.

7.18 Decyzja Portu Lotniczego RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. w sprawie
wniosków, o których mowa w pkt. 7.17 będzie przekazana
zainteresowanym przewoźnikom niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

7.18 The interested customers will be immediately informed on any
decision of RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. concerning the
application referred to in point 7.17.

7.19 Zniżki, o których mowa w pkt. 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.8, 7.10 i 7.14
przestają obowiązywać, w przypadku więcej niż dwukrotnego
opóźnienia płatności na rzecz Portu Lotniczego RZESZÓW/
Jasionka Sp. z o.o. z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku
RZESZÓW/Jasionka w ciągu kolejnych sześciu miesięcy
kalendarzowych o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu płatności
wskazanego na fakturze. 

7.19 The discounts referred to in points 7.2.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.8, 7.10 and
7.14 are cancelled in case of more than two delayed payments to
RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. of aerodrome charges at
RZESZÓW/Jasionka aerodrome exceeding the payment due date
indicated on the invoice by more than 3 days within six successive
calender months.

W razie zaistnienia takiej sytuacji Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka
Sp. z o.o. automatycznie rozpoczyna od następnego miesiąca
naliczanie opłat dla takiego usługobiorcy w pełnej wysokości.
Usługobiorca może ponownie uzyskać zniżkę od następnego
miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności
wobec Portu Lotniczego RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o.

In such a case RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. shall automatically
charge full amounts of charges starting the following month. The
discount may be reinstated next month following 3 months of a
customer's effecting payments to RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. in
a timely manner.

7.20 Usługobiorcy przysługuje prawo korzystania ze zniżek z różnych
tytułów. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się. W odniesieniu do
jednego lotu można zastosować zniżkę tylko z jednego tytułu. Jeżeli
dany lot kwalifikuje się do zniżek z różnych tytułów, zostanie
zastosowana najkorzystniejsza z nich.

7.20 A customer is entitled to various discounts. Various discounts do not
add up. Only one discount may be applied to one flight. If a given
flight qualifies for more than one type of discount, the most
advantageous one shall be applied.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 8. TERMS OF PAYMENT

8.1 Za wniesienie wszystkich opłat, o których mowa w GEN 4.1
w wysokości i terminie wskazanych na fakturze oraz za wszystkie
zobowiązania powstałe z tego tytułu, w tym odsetki za opóźnienie
terminowej realizacji płatności odpowiada użytkownik statku
powietrznego. Jeżeli Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o.
posiada jednoznaczną informację, że usługobiorcą jest podmiot inny
niż użytkownik statku powietrznego, opłatami może być obciążony
ten usługobiorca. Jeżeli usługobiorca inny niż użytkownik statku
powietrznego, odmawia dokonania płatności lub dokonuje ich
nieterminowo, należnymi opłatami i odsetkami zostanie obciążony
użytkownik statku powietrznego.

8.1 An aircraft operator shall be responsible for payments of all charges
referred to in GEN 4.1 in the amount and time indicated on the
invoice and any related liabilities inclusive of interests on delayed
payments. If RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. is in the possession of
a credible information that a customer is another entity than an
aircraft operator, the charges may be levied on such a customer. If a
customer other than an aircraft operator refuses to effect a payment
or delays payments, an aircraft operator will be charged with due
payments and interests.

8.2 Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN).
Płatności powinny być dokonywane przez tych usługobiorców
w złotych polskich (PLN).

8.2 Polish zloty (PLN) shall be the currency of invoices made out to the
customers. The customers shall effect payments in Polish zloty
(PLN).

8.3 Płatności z tytułu opłat lotniskowych należy dokonywać w biurze
wyznaczonym do pobierania opłat lotniskowych na lotnisku
RZESZÓW/Jasionka przed wykonaniem startu, z zastrzeżeniem pkt.
8.6 i 8.7.

8.3 Without the prejudice to points 8.6 and 8.7, the aerodrome charges
shall be paid at the office designated to collect airport charges at
RZESZÓW/Jasionka aerodrome before take-off.

8.4 Biuro wyznaczone do pobierania opłat lotniskowych na lotnisku
RZESZÓW/Jasionka akceptuje:

8.4 The office designated to collect the aerodrome charges at
RZESZÓW/Jasionka aerodrome accepts the following:

a) niżej wymienione karty płatnicze: a) cards:

AMERICAN EXPRESS JCB AMERICAN EXPRESS JCB

DINERS CLUB MASTERCARD DINERS CLUB MASTERCARD

MAESTRO VISA MAESTRO VISA

POLCARD VISA ELECTRON POLCARD VISA ELECTRON

MASTERCARD ELECTRONIC MASTERCARD ELECTRONIC

b) wpłaty gotówkowe. b) cash.
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8.5 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart
płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od
konieczności uregulowania stosownych opłat lotniskowych zgodnie
z pkt. 8.3.

8.5 A refusal to accept questioned or retained cards and/or bank notes
shall not release a customer from his obligation to pay due
aerodrome charges in compliance with point 8.3.

8.6 Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane w formie
przedpłaty. Przedpłata powinna wpłynąć na rachunek Portu
Lotniczego RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. najpóźniej w dniu
roboczym poprzedzającym dzień wykonania operacji, której
dotyczy. Dowód dokonania przedpłaty powinien wpłynąć do Portu
Lotniczego RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. najpóźniej do godziny
1400 LMT w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania
operacji.

8.6 The aerodrome charges may be pre-paid. The pre-payment shall be
credited to the RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. bank account one
working day before the day of the operation at the latest.
RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. shall receive a  confirmation of pre-
payment one working day before the operation 1400 LMT at the
latest.

8.7 Usługobiorcy korzystający systematycznie z usług lotniskowych
świadczonych przez Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o.
na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (tj. co najmniej raz w tygodniu
przez osiem kolejnych tygodni) mogą dokonywać płatności
przelewem na podstawie zbiorczych faktur wystawianych za okresy
rozliczeniowe nie dłuższe niż 1 miesiąc kalendarzowy. Taki tryb
wymaga wystąpienia z wnioskiem do Portu Lotniczego RZESZÓW/
Jasionka Sp. z o.o. i uzyskania jego zgody.

8.7 The customers operating at RZESZÓW/Jasionka aerodrome on a
regular basis (i.e. at least once a week during eight subsequent
weeks) may settle by a bank transfer the RZESZÓW/Jasionka
Airport Ltd. summary invoices being issued for a period not longer
than one calendar month. Such a procedure requires an application
to be submitted to RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. in writing and
obtaining its consent.

8.8 Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do żądania od usługobiorcy złożenia zabezpieczenia finansowego
w postaci np. gwarancji bankowej, weksla in blanco, depozytu,
kaucji gwarancyjnej lub wniesienia przedpłaty Port Lotniczy
RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. ma prawo do wymagania
zabezpieczenia finansowego również w przypadku utraty
wiarygodności płatniczej usługobiorcy.

8.8 RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. shall have the right to require
financial security, as per example: bank guarantee, blank bill, cash
deposit, bail or pre-payment RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd.
reserves the right to require the financial security in case of losing
payment credibility by a customer.

8.9 Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji
związanych z uregulowaniem płatności na rzecz Portu Lotniczego
RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. naliczane przez bank usługobiorcy
oraz banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji
płatności.

8.9 A customer shall bear all bank costs and commissions related to the
payments to RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. which are collected by
a customer's bank and/or banks and/or institutions involved in
payment transaction.

8.10 Za niezapłacone w terminie należności Port Lotniczy RZESZÓW/
Jasionka Sp. z o.o. będzie naliczał odsetki ustawowe, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami polskiego prawa.

8.10 Pursuant to the relevant Polish regulations in force, RZESZÓW/
Jasionka Airport Ltd. shall charge statutory interests on overdue
payments.

8.11 Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą rozpatrywane,
jeśli Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. otrzyma je
w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Port Lotniczy RZESZÓW/
Jasionka Sp. z o.o. wynosi 30 dni od daty zgłoszenia.

8.11 Any claim raised in connection with the issued invoices shall be
investigated, provided that such claim is received by RZESZÓW/
Jasionka Airport Ltd. in writing within 30 days of the invoice issue
date. RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. will investigate a claim within
30 days of lodging thereof.

8.12 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku
terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających
z wystawionych przez Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o.
faktur. 

8.12 No lodged claim shall release a customer from his obligation to pay
all liabilities resulting from the issued invoices in due time.

8.13 Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. może odmówić
świadczenia usług oraz zastrzega sobie prawo ograniczenia lub
wstrzymania zezwoleń ruchowych usługobiorcom, którzy nie
respektują warunków określonych w GEN 4.1, w tym nieterminowo
regulują swoje zobowiązania z tytułu opłat lotniskowych.

8.13 RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. may refuse to render services and
reserves the right to limit or suspend movement clearances to those
customers who fail to meet the provisions of GEN 4.1, inclusive of
effecting payments of aerodrome charges in a timely manner.

8.14 Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. jako zarządzający
lotniskiem RZESZÓW/Jasionka ma prawo zatrzymać statek
powietrzny tymczasowo w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu
opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego
i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

8.14 RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd. acting as RZESZÓW/Jasionka
aerodrome operator may temporarily ground an aircraft in order to
secure claimed aerodrome charges due from an aircraft operator or
claims related to damages caused by him at the aerodrome.

8.15 Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie
złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania
zajęcia na podstawie postanowienia sądowego.

8.15 A temporarily grounded aircraft shall be released, if an appropriate
security is submitted or an aircraft is subject to attachment under a
court decision.

8.16 Obce statki powietrzne korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej,
w zakresie i na warunkach określonych w przepisach między-
narodowych, z wyłączenia spod zajęcia zabezpieczającego
roszczenie. Z wyłączenia tego korzystają również polskie statki
powietrzne wykonujące regularne przewozy lotnicze.

8.16 In the Republic of Poland foreign aircraft are exempted from the
aircraft attachment to secure claim in scope and on terms set forth in
the relevant international regulations. Polish aircraft operating
regular air transport services are also subject to the exemption.

9. KONTAKT 9. CONTACT

9.1 Informacje, o których mowa w pkt. 1.7, wnioski, o których mowa
w pkt. 7.17 i 8.7, potwierdzenia dokonania przedpłaty, o których
mowa w pkt. 8.6, reklamacje, o których mowa w pkt. 8.11 oraz
wszelkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem
opłat lotniskowych oraz udzielaniem zniżek w opłatach lotniskowych
należy kierować na poniższy adres:

9.1 The information referred to in point 1.7, application referred to in
points 7.17 and 8.7, the pre-payment confirmation documents
referred to in point 8.6, the claims referred to in point 8.11 and any
inquiries and suggestions relating to the calculation and collection of
aerodrome charges and discounts shall be directed to:
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Adres pocztowy: Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka Sp. z o.o. Correspondence  address: RZESZÓW/Jasionka Airport Ltd.

36-002 Jasionka 942 36-002 Jasionka 942

Tel.: +48-17-852-0081 Phone: +48-17-852-0081

+48-17-717-8611 +48-17-717-8611

Faks: +48-17-852-0709 Fax: +48-17-852-0709

E-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl E-mail: rzeszowairport@rzeszowairport.pl

10. Niniejszy taryfikator opłat obowiązuje od 31.12.2014 r. 10. This schedule of charges is effective from 31 December  2014.
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GEN 4.1.11 LOTNISKO SZCZECIN/GOLENIÓW
SZCZECIN/GOLENIÓW AERODROME

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje
użytych w niej pojęć:

The following definitions are in force for the purpose of this Tariff:

1.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) -
maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego,
dzienniku pokładowym lub innym równorzędnym dokumencie.

1.1 Maximum take-off weight of an aircraft (MTOW) - maximum  weight
of aircraft permissible for take-off, as stated in the        Certificate of
Airworthiness, log book or other equivalent         document.

1.2 PL SZCZECIN/Goleniów - Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów
Spółka z o.o., Glewice, 72-100 Goleniów, spółka zarządzająca
lotniskiem SZCZECIN/Goleniów.

1.2 PL SZCZECIN/Goleniów - Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów Spółka
z o.o., Glewice, 72-100 Goleniów, the company providing
administration for SZCZECIN/Goleniów aerodrome.

1.3 Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca
członkiem jego załogi.

1.3 Passenger - a person travelling in an aircraft who is not a member of
the crew.

1.4 Pasażer tranzytowy - pasażer, który przyleciał na lotnisko lotem
handlowym i nie opuszczając terenu portu lotniczego, kontynuuje
podróż z tego samego lotniska statkiem powietrznym o tym samym
numerze rejsu.

1.4 Transit passenger - a passenger who arrives at the aerodrome on a
commercial flight and does not leave the airport to continue his/her
journey from the same aerodrome on the same flight number.

1.5 Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik danego statku
powietrznego do rejestru statków powietrznych.

1.5 Aircraft user -  the owner of an aircraft or any other person listed as a
user of a given aircraft in the aircraft register.

1.6 Ruch regularny zwany również regularnym ruchem lotniczym -
przewóz zdefiniowany w art. 2, pkt. 14 ustawy z dnia  3 lipca 2002
Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z późn. zm.).

1.6 Scheduled traffic - also known as regular air transport, as defined in
art. 2.14 of the Aviation Law of 3rd July 2002 (OJ No 100, Item 696
with later amendments).

1.7 Ruch czarterowy - jest to przewóz zdefiniowany w art. 2, pkt. 15
ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r., Nr 100,
poz. 696 z późn. zm.).

1.7 Charter traffic - transport as defined in art. 2.15 of the Aviation Law of
3rd July 2002 (OJ No 100, Item 696 with later amendments).

1.8 Użytkownik lotniska - jest to użytkownik statku powietrznego,
korzystający z usług Portu Lotniczego SZCZECIN/Goleniów

1.8 Aerodrome user - the user of an aircraft who uses the services
offered by SZCZECIN/Goleniów Airport.

1.9 Oferowane miejsca pasażerskie dla pasażerów odlatujących -
liczba miejsc pasażerskich oferowanych w odlocie z Portu
Lotniczego SZCZECIN/Goleniów przez użytkownika statku
powietrznego w danym okresie.

1.9 Passenger seats for departing passengers - the number of
passenger seats for passengers departing from SZCZECIN/Goleniów
Airport offered by the aircraft user in a given period of time.

POSTANOWIENIA OGÓLNE: GENERAL PROVISIONS:

a) opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PL SZCZECIN/
Goleniów przez użytkownika statku powietrznego
korzystającego z usług świadczonych przez PL SZCZECIN/
Goleniów. W przypadku trudności z identyfikacją użytkownika
statku powietrznego opłatami będzie obciążony właściciel
statku powietrznego,

a) charges covered by the tariff are paid for SZCZECIN/Goleniów
Airport by the user of an aircraft using services provided by
SZCZECIN/Goleniów Airport. In case it is difficult to identify the
aircraft user, the owner of the aircraft shall pay the charges,

b) skorzystanie z usług PL SZCZECIN/Goleniów jest
jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej
taryfy,

b) using the services provided by SZCZECIN/Goleniów Airport shall
be considered an approval of all terms and conditions of the
tariff,

c) opłaty za usługi dodatkowe nie ujęte w niniejszej taryfie, a
świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego,
muszą być uzgodnione z PL SZCZECIN/Goleniów oddzielnie,
przed wykonaniem usługi, na podstawie odrębnej umowy,

c) charges for additional services not covered by the tariff, and
provided as requested by the aircraft user, shall be agreed by
SZCZECIN/Goleniów Airport separately before providing a
service and shall be based on a separate agreement,

d) stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto,
do których doliczony zostanie podatek VAT w wysokości
określonej odrębnymi przepisami,

d) rates defined in this tariff are net amounts to which VAT shall be
added at the level defined in separate regulations,

e) stawki opłat określone są w złotych polskich (PLN), e) rates are defined in Polish zlotys (PLN),

f) opłaty na rzecz PL SZCZECIN/Goleniów są dokonywane za
pośrednictwem karty kredytowej lub w szczególnych
przypadkach gotówką. Płatności przelewowe mogą być
dokonywane wyłącznie przez podmioty posiadające umowę z
PL SZCZECIN/Goleniów na tego typu formę płatności. Za
niedotrzymanie terminu platności wyznaczonego w fakturze
naliczane będą odsetki ustawowe.

f) charges for SZCZECIN/Goleniów Airport shall be paid by credit
card or, in particular cases, in cash. Bank transfer can only be
made by parties which have a contract signed with SZCZECIN/
Goleniów Airport specifying this type of payment. In case of
failure to comply with the date of payment specified in the invoice,
legal interest shall be addded.

2. OPŁATA ZA LĄDOWANIE 2. LANDING CHARGE

2.1 Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku
powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku
powietrznego.

2.1 The landing charge is payable for each landing of the aircraft at an
aerodrome. This charge contains take-off charge too.
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2.2 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOW)
do 2 ton włącznie opłata za lądowanie wynosi       110,00 PLN.

2.2 In case of aircraft of maximum take-off weight (MTOW) up to 2  tonnes
inclusive, the charge is PLN 110.00.

2.3 Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOW)
powyżej 2 ton opłata za lądowanie pobierana jest za każdą
rozpoczętą tonę masy startowej statku powietrznego, niezależnie od
rodzaju lotu, i wynosi 70,00 PLN.

2.3 In case of aircraft with the maximum take-off weight  (MTOW)
exceeding 2 tonnes, the charge collected by each commenced tonne
of take-off weight, regardless of the type of flight, is       PLN 70.00.

2.4 Opłaty określone w punkcie 2.2 i 2.3 obniża się o 50% dla
śmigłowców.

2.4 In respect of helicopters,  the charges reffered to in 2.2 and 2.3 are
reduced by 50%.

2.5 Operacja startu lub lądowania poza godzinami pracy lotniska,
opublikowanymi w rozdziale AD 2 AIP Polska może być wykonana
po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zarządzającego
lotniskiem. Opłata za taką operację będzie kalkulowana
odrębnie.

2.5 Any take-off or landing outside the normal operational hours
published in the chapter AD 2 AIP Poland may take place only after
prior permission issued by the aerodrome manager. The charge for
such operation will be calculated separately.

3. OPŁATA ZA PASAŻERA ODLATUJĄCEGO 3. DEPARTING PASSENGER CHARGE

3.1 Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego
pasażera odlatującego i wynosi 35,00 PLN.

3.1 Departing passenger charge shall be collected for each departing
passenger in the amount of PLN 35.00.

3.2 Opłacie określonej w punkcie 3.1 nie podlegają: 3.2 The following are exempted from the charge specified in 3.1:

- pasażerowie tranzycie bezpośrednim - direct transfer passengers

- dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażer-
skiego w samolocie.

- children under 2 years of age not entitled to occupy a separate seat
in the aeroplane.

4. OPŁATA ZA POSTÓJ STATKU POWIETRZNEGO 4. PARKING CHARGE

4.1 Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku
powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska.

4.1 Parking charge is collected for parking of aircraft in the designated
area of the aerodrome.

4.2 Opłata za postój statku powietrznego wynosi 8,00 PLN za każdą
rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej (MTOW) statku
powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju. Czas    postoju
jest liczony od momentu lądowania do momentu startu.

4.2 The charge for every commenced tonne or part thereof of the
maximum take-off weight (MTOW) and for every commenced 24 hours
or part thereof is PLN 8.00. Parking time begins at the time of landing
and terminates at the time of take-off.

4.3 Za postój trwający do 2 godzin opłaty określonej w punkcie 4.2 nie
pobiera się.

4.3 For parking time up to 2 hours, the charge referred to in 4.2 is not
collected.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI 5. CONDITIONS OF PAYMENT

5.1 Kasa walutowa Portu Lotniczego SZCZECIN/Goleniów wyznaczona
do pobierania opłat przyjmuje:

5.1 SZCZECIN/Goleniów Airport cash-desk is designated for collection of
payments which may be realised by:

5.1.1 - karty kredytowe: DINERS CLUB, EUROCARD, JCB,
AMERICAN EXPRESS, VISA, VISA ELECTRON, POLCARD,
PBK-STYL, edc/MAESTRO, MASTER CARD;

5.1.1 - credit cards as follows: DINERS CLUB, EUROCARD, JCB,
AMERICAN EXPRESS, VISA, VISA ELECTRON, POLCARD, PBK-
STYL, edc/MAESTRO, MASTER CARD;

5.1.2 - czeki akceptowane przez Narodowy Bank Polski. 5.1.2 - cheques accepted by the National Bank of Poland.

5.2 Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane w wyjątkowych sytuacjach. 5.2 Payments in cash will be accepted in exceptional cases only.

5.3 Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów ma prawo odmowy przyjęcia kart
kredytowych, banknotów i/lub czeków uszkodzonych i/lub
zabrudzonych oraz tych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości odnoszące się do ich autentyczności.

5.3 SZCZECIN/Goleniów Airport is authorized to refuse to honour any
credit cards, cash and/or cheques damaged and/or dirty whose
authenticity might be, for justified reasons, questioned.

5.4 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych (lub zatrzymanych) kart
kredytowych, banknotów i/lub czeków nie zwalnia płatnika od
konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających
z niniejszej taryfy.

5.4 Decision to hold credit cards or to refuse to honour any credit card,
cash or cheque does not exempt the payer from settling appropriate
charges calculated on the basis of the tariff described hereabove.

5.5 Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług Portu
Lotniczego SZCZECIN/Goleniów opłaty mogą być pobierane na
podstawie zbiorczych faktur w trybie rozliczeń okresowych, nie
rzadziej niż raz w miesiącu.

5.5 Regular users of services rendered by SZCZECIN/Goleniów
Airport may be invoiced periodically, at least once a month, on the
basis of summary invoices.

5.6 Faktury dla usługobiorców będących osobami zagranicznymi w
rozumieniu polskiego prawa dewizowego wystawiane są w walucie
taryfy. Płatności mogą być dokonywane przez te osoby w walucie
taryfy, a płatności gotówkowe w innych walutach wymienialnych po
przeliczeniu według średniego kursu           Narodowego Banku
Polskiego obowiązującego w dniu płatności.

5.6 Users being foreign persons according to the Polish Foreign
Exchange Law are invoiced in the tariff currency and should make
payments in the tariff currencies. Cash payments may be also made in
other convertible currencies after conversion by applying an average
exchange rate of the National Bank of Poland valid on the date of
payment.

5.7 Osoby zagraniczne muszą dokonywać płatności w złotych
polskich (PLN) po spełnieniu wymogów polskiego prawa
dewizowego.

5.7 Foreign persons must effect payments in the Polish currency - zloty
(PLN) if they comply with requirements of the Polish       Foreign
Exchange Law.

5.8 Faktury dla usługobiorców będących osobami krajowymi w
rozumieniu polskiego prawa dewizowego wystawiane są w złotych
polskich (PLN).

5.8 Invoices for users being national persons according to the Polish
Foreign Exchange Law are issued in Polish zlotys (PLN).
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5.9 Do przeliczenia opłat podanych w niniejszej taryfie na walutę polską
dla podmiotów, o których mowa w pkt 5.7 i 5.8 w odniesieniu do
płatności, o których mowa w punkcie 5.1.2, przyjmuje się średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonywania płatności, a w
odniesieniu do płatności, o których mowa w pkt. 5.5, średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia okresu, którego
dotyczy faktura.

5.9 For payments referred to in 5.1.2 made by entities referred to in  5.7
and 5.8 the exchange rate of the National Bank of Poland on the day
of payment is applied for conversion of charges into Polish currency.
The exchange rate of the National Bank of Poland for the last day of
the invoiced period is applied for payments referred to in 5.5.

5.10 Płatności dokonywane w gotówce podlegają zaokrągleniu     zgodnie
z regułą arytmetyczną do pełnej jednostki waluty płatności. Zasada
ta nie dotyczy innych form płatności.

5.10 Payments effected in cash will be rounded in accordance with
arithmetic rules to full payment amount. This principle does not
concern other forms of payment.

5.11 Płatności omówione w punktach 5.5 powinny być realizowane
w terminie i na konto bankowe podane na fakturze.

5.11 Payments referred to in paragraphs 5.5 shall be paid by the date and
into bank account shown on the invoice.

5.12 Za niezapłacone w terminie należności będą pobierane odsetki
w wysokości:

5.12 For overdue payment of charges statutory interests will be
collected:

5.13 Równej trzymiesięcznej stopie LIBOR (USD) z pierwszego dnia
roboczego każdego kolejnego kwartału powiększone o 8 punktów
procentowych - od osób zagranicznych w rozumieniu prawa
dewizowego.

5.13 Equal to three-month LIBOR (USD) rate from the first working day of
the each successive quarter raised by 8 percent - for foreign persons
according to the Polish Foreign Exchange Law.

5.14 Równej odsetkom za zwłokę od zaległości podatkowych według
polskiego prawa finansowego, w dniu publikacji 27% w stosunku
rocznym - od osób krajowych w rozumieniu polskiego prawa
dewizowego.

5.14 Equal to the penalty interest rate for the tax arrears according to the
Polish Financial Law, i.e. 27% p.a. (valid on the date of publication) -
for national persons according to the Polish Foreign Exchange Law.

5.15 Reklamacje błędnie wystawionych faktur będą uwzględniane: 5.15 Claims of incorrect invoices will be accepted:

5.16 W ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, jeżeli zostały zgłoszone
przez europejskich usługobiorców zagranicznych rozliczanych na
podstawie faktury kredytowej.

5.16 During 30 days from the invoicing date if the claim is advanced by a
foreign user based in Europe who effects payment on the basis of a
credit invoice,

5.17 W ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury, jeżeli zostały zgłoszone
przez pozaeuropejskich usługobiorców zagranicznych rozliczanych
na podstawie faktury kredytowej.

5.17 Within 60 days from the invoicing date if the claim is advanced by a
foreign user based outside Europe effecting payment on the basis of a
credit invoice,

5.18 W ciagu 14 dni od daty wystawienia faktury, jeżeli zostały zgłoszone
przez usługobiorców krajowych rozliczanych na    podstawie faktury
kredytowej.

5.18 Within 14 days from the invoicing date if the claim is advanced by a
Polish user effecting payment on the basis of a credit invoice.

5.19 Dla usługobiorców, dla których faktury wystawia Port Lotniczy
SZCZECIN/Goleniów reklamacje po dokonaniu zapłaty nie będą
uwzględniane.

5.19 For users effecting payments at SZCZECIN/Goleniów Airport claims
will not be accepted.

6. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 6. REFUSAL TO PROVIDE SERVICES

PL SZCZECIN/Goleniów zastrzega sobie prawo odmowy
świadczenia usług użytkownikom lotniska, którzy nie respektują
warunków niniejszej taryfy, w tym nieterminowo regulują swoje
płatności.

SZCZECIN/Goleniów Airport shall reserve the right to refuse providing
services to the aerodrome users who do not respect conditions of the
tariff, including those who fail to make timely payments.

7. INNE OPŁATY 7. OTHER CHARGES

7.1 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych 7.1 Removal of contaminations from aerodrome surfaces

Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych
zanieczyszczeń spowodowanych lub zgłoszonych przez
użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde
rozpoczęte 5 m

2 oczyszczonej powierzchni:

Charges for removal of wastes from aerodrome surfaces caused or
reported by the aerodrome users are collected for each commenced
5 square metres of cleaned area and are as follows:

Rodzaj usługi Opłata [PLN] Service type Charge [PLN]

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 900,00 Removal of spilled fuel and lubricants 900.00

Usunięcie innych zanieczyszczeń 650,00 Removal of other pollutants 650.00

Dodatkowe odśnieżanie, odladzanie 400,00 Additional snow removal, de-icing 400.00

7.2 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie
parkowania

7.2 Additional protection of the aircraft during parking

Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczania
statków powietrznych podczas parkowania w porcie lotniczym za:

Fees are collected for non-standard security service for the aircraft
parking at the airports as follows:

Rodzaj usługi Opłata [PLN] Service type Charge [PLN]

Ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika
(PLN/h za każdego strażnika)

90,00
Protection of aircraft by a special guard (PLN/h per each
guard)

90.00

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za
1 punkt  świetlny

135,00
Special lighting of a parking stand (PLN/24HR) per 1 lighting
source

135.00
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Wygrodzenie stanowiska postojowego 225,00 Fencing of a parking stand 225.00

Opłaty za inne usługi dodatkowe, świadczone na życzenie
usługobiorcy, są ustalane oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

Fees for other additional services provided on request of customer
are determined separately prior provision of such service.

UWAGA REMARK

Stawka podatku VAT - “0%” dotyczy usług świadczonych na
rzecz przewoźników oraz innych podmiotów wykonujących loty
międzynarodowe. Dla pozostałych użytkowników lotniska
obowiązuje stawka VAT 22%.

The rate of “0%” of Value Added Tax is related to services
provided to operators and other subjects performing
international flights. For other subjects the rate is 22%.

8. ZNIŻKI OD OPŁAT LOTNISKOWYCH 8. DISCOUNTS ON AERODROME CHARGES

8.1 Na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi
statku powietrznego jest udzielana zniżka w wysokości do 90% od
opłaty określonej w pkt. 2.3 dla ruchu regularnego wg następującej
gradacji:

8.1 The aircraft user receives a discount according to terms and
conditions defined in a separate agreement up to 90% of the charge
referred to in 2.3 for regular traffic, as follows:

- 500 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
20%,

- 500 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 20%,

- 800 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
40%,

- 800 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 40%,

- 1000 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
60%,

- 1000 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 60%,

- 1300 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
90%.

- 1300 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 90%.

8.2 Na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi
statku powietrznego jest udzielana zniżka w wysokości 20% od
opłaty określonej w pkt. 2.3 dla ruchu czarterowego (min. 1500
oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów odlatujących na
danym kierunku rocznie).

8.2 According to conditions defined in a separate agreement, the
aircraft user may receive a discount of 20% of the charge referred to
in 2.3 for chartered flights (min 1500 passenger seats offered to
departing passengers on a given direction annually).

8.3 Na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi
statku powietrznego jest udzielana zniżka w wysokości 70% od
opłaty określonej w pkt. 4.2 (20 postojów miesięcznie dla statków
powietrznych o MTOW powyżej 15 ton).

8.3 According to conditions defined in a separate agreement, the
aircraft user may receive a discount of 70% of the charge referred to
in 4.2 20 parking operations of aircraft of MTOW exceeding 15
tonnes).

Na warunkach określonych w odrębnej umowie użytkownikowi
statku powietrznego jest udzielana zniżka w wysokości 90% od
opłaty określonej w pkt. 3.1 dla operacji ruchu regularnego wg
następującej   gradacji:

According to conditions defined in a separate agreement, the
aircraft user may receive a discount of 90% of the charge referred to
in 3.1 for regular traffic operations as follows:

- 800 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
20%,

- 800 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 20%,

- 1000 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
40%,

- 1000 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 40%,

- 1200 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
60%,

- 1200 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 60%,

- 1300 oferowanych miejsc pasażerskich dla pasażerów
odlatujących tygodniowo przez danego przewoźnika -
90%.

- 1300 passenger seats offered to departing passengers
weekly by a given carrier - 90%.

Taryfa opłat wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r. The tariff of charges shall enter into force on 1st August 2009.

Rodzaj usługi Opłata [PLN] Service type Charge [PLN]
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GEN 4.1.12 LOTNISKO CHOPINA W WARSZAWIE
WARSAW CHOPIN AIRPORT

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

1.1 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe
„Porty Lotnicze”, zwane dalej „PPL”, które jest zarządzającym
Lotniskiem Chopina w Warszawie, wpisanym do rejestru lotnisk
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1.1 Airport charges are collected by ‘Polish Airports’ State Enterprise,
hereinafter referred to as ‘PPL’, the operator of Warsaw Chopin
Airport, entered in the register of airports kept by the President of the
Civil Aviation Authority.

1.2 Opłaty lotniskowe są pobierane za korzystanie z obiektów, urządzeń
lub usług udostępnianych przez PPL, związanych ze startem,
lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych lub
obsługą pasażerów. Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od
opłat nawigacyjnych, opłat z tytułu obsługi naziemnej, opłat za
dostęp do urządzeń i powierzchni lotniska oraz za użytkowanie
scentralizowanej infrastruktury, opłaty PRM, opłaty za koordynację i
opłat za inne usługi, nie wymienione w niniejszym dokumencie.

1.2 Airport charges are levied for the use of facilities, systems or
services provided by PPL connected with aircraft take-off, Ianding,
lighting and parking operations or processing of passengers. The
airport charges are levied irrespective of air navigation charges,
ground handiing charges, fees for access to airport systems and
spaces and centralised infrastructure charges, PRM charge,
coordination fees or charges for other services not specified in this
document.

1.3 Opłaty lotniskowe za usługi standardowe składają się z: 1.3 The airport charges for standard services inciude:

a) opłaty za lądowanie, a) landing charge,

b) opłaty hałasowej, b) noise charge,

c) opłaty pasażerskiej, c) passenger charge,

d) opłaty postojowej, d) parking charge,

e) opłaty hangarowej. e) hangar charge.

1.4 Opłaty lotniskowe za usługi dodatkowe składają się z: 1.4 Airport charges for additional services include:

a) opłaty za zabezpieczenie tankowania statku powietrznego, a) the charge for securing the aircraft refuelling process,

b) opłaty za dodatkową ochronę statku powietrznego. b) the charge for additional guarding of an aircraft.

1.5 Skorzystanie ze świadczonych przez PPL usług, za które są
pobierane opłaty lotniskowe, jest jednoznaczne z akceptacją przez
usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w
niniejszym dokumencie.

1.5 The use of the services provided by PPL, for which airport charges
are levied, is tantamount to customer’s acceptance of all charges
and conditions set out in this document.

1.6 Definicje: 1.6 Definitions:

1.6.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) –
maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez właściwe
władze lotnicze państwa, w którym statek powietrzny jest
zarejestrowany.

1.6.1 Maximum take-off mass (MTOM) – the maximum permissible take-
off mass specified in an official document approved by competent
aviation authorities of the state where the aircraft is registered.

1.6.2 Użytkownik statku powietrznego – właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków
powietrznych prowadzonego w państwie, w którym statek
powietrzny jest zarejestrowany.

1.6.2 Aircraft operator – an aircraft owner or any other entity registered
as an aircraft operator in the aircraft register kept by the state where
the aircraft is registered.

1.6.3 Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której
udostępniane są przez PPL obiekty, urządzenia lub usługi, o których
mowa w pkt. 1.2. Usługobiorcą może być:

1.6.3 Customer – a natural person, a legal entity or an organisational unit
without legal personality to whom PPL provides facilities, systems or
services referred to in point 1.2. A customer may be one of the
following:

a) użytkownik statku powietrznego, a) an aircraft operator,

b) inny podmiot eksploatujący statek powietrzny w momencie
wykonywania operacji lotniczej, a w szczególności:

b) other entity using aircraft during an aircraft movement, in
particular:

- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest
wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania
wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu
rejsów (code-share) – przewoźnik lotniczy, który faktycznie
wykonuje daną operację,

- an air carrier whose code is given to a flight, and in the
case when take-off or landing operations are performed
under code-share agreements – an air carrier who actually
performs a particular operation,

- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek
powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie
umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o
podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania
statku powietrznego.

- a natural person, a legal entity or an organisational unit
without legal personality that is not the aircraft owner and
operates an aircraft under a rent, lease, lending for use or
a similar agreement authorising the operation of a
particular aircraft.

1.6.4 Przewoźnik lotniczy – usługobiorca uprawniony do wykonywania
przewozów lotniczych na podstawie koncesji – w przypadku
polskiego przewoźnika lotniczego lub na podstawie odpowiedniego
aktu właściwego organu obcego państwa – w przypadku obcego
przewoźnika lotniczego.

1.6.4 Air carrier – a customer authorised to perform air transport
operations under a licence – in the case of a Polish air carrier, or
under a relevant act issued by competent authorities of a foreign
state – in the case of a foreign air carrier.
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1.6.5 Pasażer – osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w
momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub
lądowania, nie będąca członkiem jego załogi.

1.6.5 Passenger – a person on board an aircraft at the time of take-off or
landing who is not a member of the crew.

1.6.6 Pasażer transferowy – pasażer, który po przylocie na Lotnisko
Chopina w Warszawie opuścił statek powietrzny, a następnie
kontynuuje podróż lotniczą do portu lotniczego innego niż
początkowy port podróży, na podstawie tego samego biletu
lotniczego, pod warunkiem że różnica między rozkładowym czasem
przylotu a rozkładowym czasem odlotu z Lotniska Chopina w
Warszawie jest nie dłuższa niż 24 godziny.

1.6.6 Transfer passenger – a passenger who after arrival at Warsaw
Chopin Airport has left the aircraft and continues his or her air
journey to an airport other than the originating airport using the same
ticket, provided that the difference between the scheduled time of
arrival and the scheduled time of departure from Warsaw Chopin
Airport does not exceed 24 hours.

1.6.7 Pasażer w tranzycie bezpośrednim – pasażer, który przyleciał na
Lotnisko Chopina w Warszawie i kontynuuje podróż bez
opuszczania pokładu statku powietrznego.

1.6.7 Direct transit passenger – a passenger who arrives at Warsaw
Chopin Airport and continues his or her journey without
disembarking.

1.6.8 Regularne przewozy lotnicze – przewozy lotnicze, w których w
każdym locie miejsca w statku powietrznym przeznaczone do
przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie
oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi
samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w
stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na
regularność lotów.

1.6.8 Regular passenger air transport services – air transport services
where on each flight seats dedicated to passenger, baggage, cargo
or mail transport are offered for sale to the public, and air transport is
performed between the same points according to the published flight
schedule or in regular intervals, or with a frequency indicating the
flights are performed on a regular basis.

1.6.9 Lot handlowy – lot związany z lądowaniem handlowym, tj.
lądowaniem w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu,
towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

1.6.9 Commercial flight – a flight connected with a commercial landing,
i.e. a landing with the purpose of taking on board or unloading
passengers, baggage, freight or mail, carried against payment.

1.6.10 Skumulowany margines hałasu – suma różnic pomiędzy
dopuszczalnym poziomem hałasu a poziomem hałasu określonym
w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu,
według pomiarów dokonywanych w punktach referencyjnych;
dopuszczalny poziom hałasu oraz punkty referencyjne są określone
w części II tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym.

1.6.10 Cumulated noise margin – a total of differences between the
permissible noise level and that set out for a particular aircraft in its
noise certificate basing on noise measurements at reference points;
the permissible noise levels and reference points are specified in
Annex 16, Part II, Volume 1 of the Convention on International Civil
Aviation.

1.7 Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego,
obowiązującymi w dniu wykonania usługi.

1.7 The goods and services tax (VAT) is added to the applicable charges
in the amount specified in the regulations of the Polish law effective
on the day the service is provided. 

Na dzień publikacji stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się
do usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych
wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym
(art. 83, ust. 1 pkt. 8 ustawy o podatku od towarów i usług). Do
pozostałych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości
23%.

On the date of publication of this document, VAT of 0% applies to
services provided to air carriers operating mainly international flights
(Art. 83 par. 1 point 8 of the Act on Goods and Services and Excise
Duty Tax). A 23% VAT applies to other services. 

Warunkiem zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% jest: The 0% VAT rate can be applied if :

a) w odniesieniu do przewoźników mających siedzibę działalności
gospodarczej na terytorium Polski – umieszczenie przewoźnika
na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie
przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej
Polskiej;

a) the carrier is entered on the list of air carriers operating mainly
international flights, issued by the President of the Polish Civil
Aviation Office – with respect to carriers having their business
seat on the territory of Poland;

b) w odniesieniu do przewoźników nie mających siedziby
działalności gospodarczej na terytorium Polski – posiadanie
uprawnień do wykonywania przewozów w transporcie
międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu
właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w
szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego,
lub wpisanie przewoźnika na liście przewoźników
wykonujących głównie przewozy w trasporcie między-
narodowym ogłoszonej przez właściwy organ państwa siedziby
danego przewoźnika.

b) the carrier is authorised to operate international flights pursuant
to an appropriate deed issued by the relevant authority of the
state where the given carrier has its seat, in particular a
concession or an air carrier certificate, or if the carrier is entered
on the list of air carrier operating mainly international flights,
announced by the relevant authority of the state where the
given carrier has its seat – with respect to carriers having their
business seat outside Poland.

1.8 Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania do PPL, na adres, o
którym mowa w pkt. 6.1, aktualnych informacji dotyczących statków
powietrznych, które będą użytkować w lotach na Lotnisku Chopina
w Warszawie, z podaniem ich znaków rejestracyjnych, typu i wersji,
MTOM oraz liczby miejsc pasażerskich, najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień planowanego rozpoczęcia wykonywania
lotów. 

1.8 Customers are obliged to submit to PPL, to the address referred to in
point 6.1, valid information about aircraft they intend to operate on
flights to Warsaw Chopin Airport, including aircraft registration
numbers, types and versions, MTOM and the number of passenger
seats, not later than on the day preceding the planned
commencement of flights. In the event of changes, information
updates should be provided immediately.

Niezwłocznie należy przekazywać informacje aktualizujące, jeżeli
nastąpiły zmiany.

In the event of changes, information updates should be provided
immediately.
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1.9 Do informacji, o których mowa w pkt. 1.8, należy dołączyć
dokument, o którym mowa w pkt. 1.6.1, zawierający oficjalne
potwierdzenie MTOM oraz świadectwo zdatności w zakresie hałasu,
które powinno zawierać w szczególności informacje o rozdziale
części II tomu 1 Załącznika nr 16 do Konwencji o międzynarodowym
lotnictwie cywilnym, według którego certyfikowany był statek
powietrzny, poziomach hałasu zmierzonych w punktach
referencyjnych i dopuszczalnych dla niego poziomach hałasu w
punktach referencyjnych.

1.9 The information, referred to in point 1.8, must be accompanied by
the document referred to in point 1.6.1, officially confirming an
aircraft’s MTOM, and a noise certificate, indicating in particular the
relevant information about the section of the Convention on
International Civil Aviation, Annex 16, Part II, Volume 1 in
accordance with which a given aircraft was certified, noise levels
measured at reference points and permissible noise levels at
reference points for a given aircraft.

1.10 Aktualne informacje, o których mowa w pkt. 1.8, będą uwzględniane
przy naliczaniu opłat lotniskowych wyłącznie za usługi wykonane od
dnia otrzymania przez PPL tych informacji.

1.10 Valid information, referred to in point 1.8, will be taken into account
when calculating airport charges only for services provided from the
date on which PPL receives such information.

1.11 Usługobiorca lub reprezentujący go agent obsługi naziemnej
dokonujący płatności z tytułu opłat lotniskowych w "Punkcie
pobierania opłat lotniskowych" jest zobowiązany do przedstawienia
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.9 przed wystawieniem
faktury.

1.11 The customer or the ground handling agent representing the
customer paying airport charges at the ‘Airport charges collection
point’ is obliged to present the documents referred to in point 1.9
before the invoice is issued.

1.12 Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL informacji, o których mowa
w pkt. 1.8 i dokumentów określonych w punkcie 1.9, dla celów
naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca
MTOM danego typu i wersji statku powietrznego według danych
posiadanych przez PPL, a opłata hałasowa zostanie naliczona w
wysokości określonej dla kategorii 5, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.7.  

1.12 Subject to point 2.2.7, if a customer fails to provide PPL with
information referred to in point 1.8 and the documents specified in
point 1.9, the highest existing MTOM of an aircraft of a given type
and version based on PPL data, and noise category 5 will be applied
for the purpose of calculating airport charges.   

Przekazanie tych informacji po dniu wykonania lotu nie uprawnia do
dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia
reklamacji z tego tytułu, z wyjątkiem operacji lądowania awaryjnego.

Except for emergency landing operations, if the information is
submitted to PPL after the date of the flight, it does not constitute a
basis for adjustments of the calculated charge and for recognition of
related claims.

1.13 Niniejsze opłaty obowiązują od 1 listopada 2014 r. 1.13 The charges come into effect on 1 November, 2014.

1.14 Opłata specjalna na sfinansowanie pomocy pasażerom
niepełnosprawnym i pasażerom o ograniczonej sprawności
ruchowej (opłata PRM), opłaty za usuwanie z nawierzchni
lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych przez usługobiorcę
oraz opłaty za inne usługi świadczone na życzenie usługobiorcy, są
pobierane na podstawie odrębnych cenników PPL. 

1.14 A special charge for financing the assistance to disabled passengers
and passengers with reduced mobility (PRM charge), charges for
the removal from airport pavements of debris or spillage caused by
the customer and charges for other services provided at the request
of a customer are collected according to separate PPL price Iists. 

Opłaty za usługi związane z działalnością lotniska nie objęte
cennikami mogą być ustalane na podstawie indywidualnej wyceny w
drodze umowy między usługobiorcą a PPL.

Charges for services related to airport operations but not included in
the price lists may be set through an individual valuation, by an
agreement between PPL and a customer.

1.15 W razie rozbieżności między dwiema wersjami językowymi Taryfy
obowiązuje wersja polska.

1.15 In case of any discrepancies between two language versions of the
Tariff, the Polish language version will prevail.

2. OPŁATY ZA USŁUGI STANDARDOWE 2. CHARGES FOR STANDARD SERVICES

2.1 Opłata za lądowanie 2.1 Landing charge

2.1.1 Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie obiektów i urządzeń
Lotniska Chopina w Warszawie w celu wykonania operacji
lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi
służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem
usług obsługi naziemnej. 

2.1.1 The landing charge is levied for making Warsaw Chopin Airport
systems and spaces ayaitable for aircraft landing and take-off
operations and for standard services provided by airport units in
connection therewith, excluding ground handling services.

2.1.2 Opłata jest pobierana za każde lądowanie statku powietrznego na
Lotnisku Chopina w Warszawie od usługobiorcy wykonującego
lądowanie.

2.1.2 The charge is collected for each landing of an aircraft at Warsaw
Chopin Airport from the customer performing the landing.

2.1.3 Wysokość opłaty za lądowanie wynosi: 2.1.3 The landing charge is as follows:

Jednostka naliczenia opłaty/Charge calculation unit Stawka opłaty/Charge rate

dla statków powietrznych o MTOM do 5 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)/for aircraft with MTOM up to 5 tonnes (excluding helicopters) 

za każde lądowanie (niezależnie od MTOM statku powietrznego)
for each landing (irrespective of an aircraft’s MTOM)

200.00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 5 ton do 40 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)/for aircraft with MTOM over 5 tonnes up to 40 tonnes (excluding
helicopters)

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego
for each tonne or part of a tonne of an aircraft’s MTOM

40.00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 40 ton (z wyjątkiem śmigłowców)/for aircraft with MTOM over 40 tonnes (excluding helicopters)
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za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego
for each tonne or part of a tonne of an aircraft’s MTOM

40.00 PLN – za tony do 40 ton/for tonnes up to 40 
tonnes

45.00 PLN – za tony ponad 40 ton do 100 ton/for
tonnes over 40 tonnes to 100 tonnes
22.50 PLN – za tony ponad 100 ton/for tonnes over 

100 tonnes

dla śmigłowców/for helicopters

za każdą rozpoczętą tonę MTOM
for each tonne or part of a tonne of MTOM

21.00 PLN

2.2. Opłata hałasowa 2.2. Noise charge

2.2.1. Opłata hałasowa jest pobierana z tytułu emisji hałasu przez statki
powietrzne podczas wykonywania lądowania i startu na Lotnisku
Chopina w Warszawie na pokrycie kosztów ochrony środowiska
związanych z pomiarem emisji czynników szkodliwych,
prowadzeniem działań zapobiegawczych oraz usuwaniem skutków
spowodowanych oddziaływaniem hałasu na środowisko.

2.2.1. The noise charge is levied in connection with the emission of noise
by aircraft during take-off and landing operations at Warsaw Chopin
Airport, for covering environmental protection costs related to
measurement of emission of harmful agents, taking preventive
measures and recovery from the effects of the impact of aviation
noise on the environment

2.2.2 Opłata hałasowa jest pobierana za każde lądowanie statku
powietrznego na Lotnisku Chopina w Warszawie od usługobiorcy
wykonującego lądowanie.

2.2.2 The noise charge is collected for each landing of an aircraft at
Warsaw Chopin Airport from the customer performing the landing
operation.

2.2.3 Wysokość stawki jednostkowej opłaty (za każdą rozpoczętą tonę
MTOM) zależy od kategorii hałasowej statku powietrznego oraz od
godziny wykonania lądowania i startu i wynosi:

2.2.3 The unit charge rate (for each tonne or part of a tonne of MTOM) is
dependent on the aircraft noise category and the hour of landing and
take-off and amounts to:

Czas lądowania (wg czasu 
lokalnego)

Time of landing (local time)

Kategoria hałasowa

Noise category

Czas startu (wg czasu lokalnego)/Time of take-off (local time)

0600–2159 2200–2359 lub/or 0500–0559 0000–0459

0600–2159 1 PLN 0.00 PLN 2.00 PLN 6.70

2 PLN 0.00 PLN 4.80 PLN 16.00

3 PLN 0.00 PLN 8.70 PLN 29.00

4 PLN 6.50 PLN 22.80 PLN 68.30

5 PLN 9.00 PLN 31.50 PLN 94.50

2200–2359
lub/or

0500–0559

1 PLN 2.00 PLN 4.00 PLN 8.70

2 PLN 4.80 PLN 9.60 PLN 20.80

3 PLN 8.70 PLN 17.40 PLN 37.70

4 PLN 22.80 PLN 39.00 PLN 84.50

5 PLN 31.50 PLN 54.00 PLN 117.00

0000–0459 1 PLN 6.70 PLN 8.70 PLN 13.40

2 PLN 16.00 PLN 20.80 PLN 32.00

3 PLN 29.00 PLN 37.70 PLN 58.00

4 PLN 68.30 PLN 84.50 PLN 130.00

5 PLN 94.50 PLN 117.00 PLN 180.00

2.2.4 Dla potrzeb naliczenia opłaty hałasowej operacji lądowania statku
powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej
operację startu tego samego statku powietrznego.

2.2.4 For the purpose of the noise charge calculation, an aircraft landing
operation is assigned the next take-off operation of the same aircraft.

2.2.5 Statki powietrzne klasyfikuje się do poszczególnych kategorii
hałasowych według następujących zasad:

2.2.5 Aircraft are classified into specific noise categories according to the
following criteria:

Kategoria hałasowa
Noise category

Parametry statków powietrznych zaliczonych do danej kategorii hałasowej
Parameters of aircraft classified into a given noise category

1 Statki powietrzne o MTOM do 9 ton włącznie, statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3 i 5 części II, tomu 1
Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu równym 20 EPNdB1) i powyżej oraz
certyfikowane wg rozdziału 4 części II, tomu 1 Załącznika Nr 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym./
Aircraft with MTOM up to 9 tonnes and aircraft with MTOM over 9 tonnes certified in accordance with Annex No 16, Volume 1, Part II, Sections
3 and 5 of the Convention on Internationai Civil Aviation, with a cumulated noise margin of 20 EPNdB or more and certified in accordance with
Annex No 16, Volume 1, Part II, Section 4 of the Convention on International Civil Aviation.
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2 Statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3 i 5 części II, tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 10 do 19,99 EPNdB./
Aircraft with MTOM over 9 tonnes certified in accordance with Annex 16  to the Convention on International Civil Aviation, Volume 1, Part II,
Sections 3 and 5, with a cumulated noise margin from 10 to 19.99 EPNdB.

3 Statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3 i 5  części II, tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 5 do 9,99 EPNdB./
Aircraft with MTOM over 9 tonnes certified in accordance with Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, Volume 1, Part II,
Sections 3 and 5 , with a cumulated noise margin from 5 to 9.99 EPNdB.

4 Statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziałów 3 i 5  części II, tomu 1 Załącznika 16 do Konwencji o
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o skumulowanym marginesie hałasu od 0 do 4,99 EPNdB./
Aircraft with MTOM over 9 tonnes certified in accordance with Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation, Volume 1 Part II
Sections 3 and 5, with a cumulated noise margin from 0 to 4.99 EPNdB.

5 Statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton certyfikowane wg rozdziału 2 i nie spełniające wymagań rozdziałów 3, 4 i 5, części II, tomu 1
Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz statki powietrzne o MTOM większej niż 9 ton nie posiadające
świadectw zdatności w zakresie hałasu./
Aircraft with MTOM over 9 tonnes certified in accordance with Section 2 that donot meet the requirements set out in Annex No 16, Volume 1
Part II Sections 3, 4 and 5 of the Convention on International Civil Aviation, and aircraft with MTOM over 9 tonnes that do not hold noise
certificates.

1) EPNdB – efektywny poziom odczuwalnego hałasu w decybelach/Effective Perceived Noise in Decibels

2.2.6 Podstawę do zaliczenia statku powietrznego do określonej kategorii
hałasowej stanowi świadectwo zdatności w zakresie hałasu, o
którym mowa w pkt 1.9, z zastrzeżeniem pkt. 2.2.7.

2.2.6 Subject to point 2.2.7, the noise certificate of an aircraft, referred to
in point 1.9, is the basis for assigning an aircraft to the relevant noise
category.

2.2.7 Jeżeli PPL dysponuje dokumentem, o którym mowa w pkt. 1.6.1
potwierdzającym, że MTOM wynosi do 9 ton włącznie lub
największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku
powietrznego wynosi do 9 ton włącznie, statek powietrzny zostanie
zaliczony dla celów naliczenia opłaty hałasowej do kategorii 1,
nawet jeśli usługobiorca nie przekazał świadectwa zdatności w
zakresie hałasu lub przekazane świadectwo nie zawiera wszystkich
informacji, o których mowa w pkt. 1.9.

2.2.7 If PPL is in possession of the document referred to in point 1.6.1,
confirming that an aircraft’s MTOM is less or equal to 9 tonnes or
that the greatest existing MTOM of an aircraft of a given type and
version is less or equal to 9 tonnes, for the purpose of calculating the
noise charge the aircraft will be classified into category 1, regardless
of whether the customer submitted the noise certificate or whether
the submitted certificate contained all the information referred to in
point 1.9.

2.3. Opłata pasażerska 2.3. Passenger charge

2.3.1 Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie obiektów i urządzeń
Lotniska Chopina w Warszawie związanych z obsługą pasażerów
odlatujących, przylatujących i transferowych w celu rozpoczęcia,
zakończenia lub kontynuacji ich podróży lotniczej oraz standardowe
usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi
naziemnej, w tym standardowe usługi ochrony i kontroli
bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu. 

2.3.1 The passenger charge covers provision of Warsaw Chopin Airport
facilities and systems connected with processing of departing,
arriving and transfer passengers, in order for them to commence,
complete or continue their air travel as well as related standard
services provided by airport units in connection therewith, excluding
ground handling services, including standard security services and
passenger and baggage screening.

2.3.2 Opłata pasażerska jest pobierana za każdego pasażera
znajdującego się na pokładzie statku powietrznego w momencie
startu z Lotniska Chopina w Warszawie od usługobiorcy
wykonującego start, z zastrzeżeniem pkt. 2.3.4. 

2.3.2 Subject to point 2.3.4, the passenger charge is collected from the
customer performing the take-off operation in respect of each
passenger on board an aircraft at the time of take-off from Warsaw
Chopin Airport.

2.3.3 Wysokość opłaty pasażerskiej jest uzależniona od terminala, w
którym wykonywana jest odprawa pasażerska danego lotu i wynosi:

2.3.3 The passenger charge rate is dependent on the terminal where the
check-in for a given flight is performed, and amounts to:

za każdego pasażera podróżującego lotem odprawianym w: for each passenger travelling on a flight checked-in at:

Terminalu A 60,00 PLN Terminal A PLN 60.00

Terminalu General Aviation 200,00 PLN General Aviation Terminal PLN 200.00

2.3.4 Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za: 2.3.4 The passenger charge is not collected for:

a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim, a) direct transit passengers,

b) dzieci do lat 2. b) children under 2.

2.3.5 Usługobiorca jest zobowiązany do bieżącego przesyłania do PPL
(na adres WAWPBXH) depesz zawierających wszystkie dane o
liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących, transferowych i w
tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia
opłaty pasażerskiej.

2.3.5 A customer is obliged to submit to PPL (to WAWPBXH address), on
a current basis, messages with complete data on the number of
departing, arriving, transfer and direct transit passengers, necessary
for the calculation of the passenger charge.

Brak depesz lub danych może skutkować naliczeniem opłaty
pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty
pasażerskiej określonej w pkt. 2.3.3. i maksymalnej liczby miejsc
pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji (według
danych posiadanych przez PPL).

If no message ar data is received, the passenger charge may be
całcułated as the product of the passenger charge rate, specified in
point 2.3.3., and the maximum number of passenger seats on an
aircraft of a given type and version (based on PPL data).

2.4. Opłata postojowa 2.4. Parking charge
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2.4.1 Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez PPL miejsca do
postoju statku powietrznego na płycie postojowej Lotniska Chopina
w Warszawie oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym
związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.4.1 The parking charge is levied for the provision by PPL of aircraft
parking space on the apron of Warsaw Chopin Airport and standard
services provided by airport units in connection therewith, excluding
ground handling services.

2.4.2 Wysokość opłaty postojowej wynosi: 2.4.2  The parking charge is:

Jednostka naliczenia opłaty/Charge calculation unit Stawka opłaty/Charge rate

dla statków powietrznych o MTOM do 5 ton włącznie/for aircraft with MTOM up to 5 tonnes

dla postojów do 12 godzin/for parking up to 12 hours

za każdą rozpoczętą godzinę postoju/for each hour of parking or part thereof 3.50 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin/for parking over 12 hours

za każde rozpoczęte 24 godziny postoju/for each 24-hour period of parking or part thereof 56.00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 5 ton/for aircraft with MTOM over 5 tonnes

dla postojów do 12 godzin/for parking up to 12 hours

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każdą rozpoczętą godzinę postoju/for each tonne or part of a
tonne of an aircraft’s MTOM and each hour of parking or part thereof

0.70 PLN

dla postojów powyżej 12 godzin/for parking over 12 hours

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju/for each tonne or part of
a tonne of an aircraft’s MTOM and for each 24-hour period of parking or part thereof

11.20 PLN

2.4.3 Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 3 godzin
włącznie.

2.4.3 No charge is payable for parking up to 3 hours.

2.4.4 Czas postoju jest liczony od momentu zatrzymania się statku
powietrznego na płycie postojowej po lądowaniu do momentu
rozpoczęcia kołowania statku powietrznego do startu lub na
stanowisko odladzania przed startem. Zmiana stanowiska
postojowego stanowi kontynuację rozpoczętego postoju, a czas
kołowania lub holowania statku powietrznego między stanowiskami
wlicza się do łącznego czasu postoju, z zastrzeżeniem pkt. 2.4.5.
Jeśli po odladzaniu zaistnieje konieczność kontynuacji postoju, czas
od momentu zatrzymania się statku powietrznego po powrocie na
płytę postojową do ponownego rozpoczęcia kołowania do startu lub
na stanowisko odladzania przed startem dolicza się do łącznego
czasu postoju. 

2.4.4 The parking time is the period from the moment an aircraft stops at
an apron after landing to the moment it starts taxiing for take-off or to
a de-icing stand prior to take-off. Change of parking stand
constitutes a continuation of a commenced parking period, and the
time of taxiing or towing of aircraft between stands is included in the
total parking time, subject to point 2.4.5. If parking has to be
continued after de-icing, the time from the moment the aircraft
returns to and stops at a parking apron until it starts taxiing again for
take-off or to a de-icing apron prior to take-off is added to the total
parking time.

2.4.5 Przy obliczaniu czasu postoju wyłącza się: 2.4.5 The calculation of parking time does not include:

a) czas w godzinach nocnych (2200–0559 czasu lokalnego), z
tym, że wyłączenie to dotyczy tylko pierwszej nocy dla danego
postoju,

a) night time (2200–0559 local time); the exclusion is only
applicable during the first night of parking of a given aircraft,

b) czas od momentu rozpoczęcia kołowania lub odholowania
statku powietrznego do hangaru PPL lub poza część lotniska
PPL do momentu zatrzymania się statku powietrznego po
powrocie na płytę postojową. 

b) the time from the moment the aircraft starts taxiing or is towed
off to a PPL hangar or outside PPL-operated part of the airport
until the aircraft returns to and stops at a parking apron.

2.4.6 Czas postoju jest obliczany na podstawie danych PPL
ewidencjonowanych w systemie informacji lotniskowej (FIS)
Lotniska Chopina w Warszawie.

2.4.6 Parking time is calculated based on PPL data recorded in the
Warsaw Chopin Airport flight information system (FIS).

2.4.7 Opłata postojowa za dany postój jest pobierana od usługobiorcy,
który wykonał start kończący ten postój.

2.4.7 The charge for the parking of a given aircraft is collected from the
customer who performed take-off ending the aircraft parking period.

2.4.8 Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie zatrzymania statku
powietrznego w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat
lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód
wyrządzonych przez niego na lotnisku.

2.4.8 In the event an aircraft is detained as a security for the claim in
respect of airport charges payable to PPL by the aircraft operator
and damage caused by the aircraft operator to the airport facilities,
the parking charge is increased by 100%.

2.5 Opłata hangarowa 2.5 Hangar charge

2.5.1 Opłata hangarowa obejmuje udostępnienie miejsca do postoju
statku powietrznego w hangarze PPL oraz standardowe usługi służb
lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej. 

2.5.1 The hangar charge is levied for the provision of aircraft parking
space in PPL hangar and standard services provided by airport units
in connection therewith, excluding ground handling services.

2.5.2 Opłata hangarowa wynosi: 2.5.2 The hangar charge is as follows:

Jednostka naliczenia opłaty/Charge calculation unit Stawka opłaty/Charge rate

Przy postoju do 3 godzin/for parking up to 3 hours
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za każdą rozpoczętą tonę MTOM i każdą rozpoczętą godzinę postoju/for each tonne or part of a tonne of an aircraft’s MTOM
and each hour of parking or part thereof.

37.00 PLN

Przy postoju ponad 3 godziny do 1 miesiąca/for parking over 3 hours up to 1 month

za każdą rozpoczętą tonę MTOM i każde rozpoczęte 24 godziny postoju/for each tonne or part of a tonne of an aircraft’s MTOM
and each 24-hour period or part thereof.

111.00 PLN

2.5.3 Opłata hangarowa dla usługobiorców korzystających stale z usługi
hangarowania (w okresie dłuższym niż jeden miesiąc) może być
określona w drodze odrębnej umowy z PPL.

2.5.3 The hangar charge for customers using the hangar facilities on a
regular basis (over a period of more than one month) may be specified
in a separate agreement with PPL.

2.6 Odstępstwa 2.6 Exemptions

2.6.1 Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w
interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

2.6.1 No airport charges are levied on an entity carrying out, in the public
interest, tasks related to operating a flight:

2.6.1.1 w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia
oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest
wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej –
potwierdzonego:

2.6.1.1 to provide protection against or remove the effects of the natural
disasters or operating rescue flights, unless such flight is performed as
a part of a business activity – confirmed by:

a) statusem lotu: a) flight status:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu
niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez
odpowiednie służby medyczne) lub

- HOSP (a flight operated with the purpose of providing
medical aid, reported by relevant medical services) or

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję
poszukiwawczo-ratowniczą) lub

- SAR (a search and rescue operation flight) or

- HUM (lot statku powietrznego biorący udział w akcji
humanitarnej) lub

- HUM (a humanitarian aid flight) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu; b) a relevant comment in the flight plan;

2.6.1.2 w przypadku ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego – potwierdzonego:

2.6.1.2 to protect state borders or in the event of a threat to state security or
public order – confirmed by:

a) statusem lotu: a) flight status:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku
powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych,
celnych lub Straży Granicznej) lub

- STATE (a state of civil aircraft flight operated as part of
military, police, customs or Border Guard missions) or

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje
zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym,
porządkiem publicznym i ochroną granicy) lub

- GARDA (a call signalling that an aircraft performs tasks
connected with public safety, public order and protection of
state borders) or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu; b) a relevant comment in the flight plan;

2.6.1.3 wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego
monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa,
przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub
osoby zajmującej stanowisko równorzędne – potwierdzonego:

2.6.1.3 solely for the transport, as part of an official mission, of a ruling
monarch and his closest family, head of state, a head of the parliament
or of its chamber, head of government or a person holding an
equivalent position – confirmed by:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego
nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), 

a) HEAD flight status (flight of a Polish aircraft with HEAD status
issued by the Head of the Government Protection Bureau),

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a relevant comment in the flight plan;

2.6.2 Podmiot realizujący w interesie publicznym zadania związane z
wykonaniem lotów, o których mowa w pkt. 2.6.1, potwierdza
prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych,
przesyłając pocztą elektroniczną lub faksem do PPL (na adres e-
mail lub numer, o którym mowa w pkt. 6.1.), nie później niż w
ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do
pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu. 

2.6.2 An entity executing, for the pubiic interest, tasks connected with
operating fiights specified in point 2.6.1, confirms the right to exemption
from airport charges by submitting, via e-mail or by fax to PPL (at the
address or number specified in point 6.1.), a copy of the flight plan not
later than 24 hours from the time the operation subject to airport
charges is performed.

Jeśli kopia planu lotu zawierająca informację o statusie lotu
uprawniającym do zwolnienia lub odpowiednią uwagę nie zostanie
przesłana lub zostanie przesłana po upływie tego terminu,
podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat
lotniskowych w pełnej wysokości. Przekazanie kopii planu lotu po
upływie powyższego terminu nie uprawnia do dokonania korekty
naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego
tytułu.

If the copy of the flight plan containing information about a flight status
entitling an entity to the exemption or a relevant comment is not
submitted or is submitted after the relevant deadline, such entity is
obliged to pay airport charges according to the applicable price list.
Providing copy of the flight plan after the above-mentioned deadline
does not constitute basis for correcting the calculated charge and
approving the related claim.

3. OPŁATY ZA USŁUGI DODATKOWE 3. CHARGES FOR ADDITIONAL SERVICES

3.1 Opłata za zabezpieczenie tankowania statku powietrznego 3.1 Charge for securing the aircraft refuelling process
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3.1.1 Opłata za zabezpieczenie tankowania statku powietrznego jest
pobierana za usługi zabezpieczenia, z wykorzystaniem pojazdu
gaśniczego, tankowania lub roztankowania statku powietrznego,
w szczególności w czasie wsiadania, wysiadania lub przebywania
pasażerów na pokładzie statku powietrznego, przez Służby
Ratownictwa – Lotniskowej Straży Pożarnej Lotniska Chopina w
Warszawie.

3.1.1 The charge for securing the aircraft refuelling process is levied for
securing, by a fire fighting vehicle, of aircraft refuelling or defuelling, in
particular during boarding, deboarding or with passengers on board;
the service is provided by Rescue Services of the Warsaw Chopin
Airport Fire Brigade.

3.1.2 Usługa jest świadczona na życzenie usługobiorcy. 3.1.2 The service is provided at the customer’s request.

3.1.3 Wysokość opłaty wynosi 179,00 PLN za każdą operację. 3.1.3 The charge is PLN 179.00 for each operation.

3.2 Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego 3.2 Charge for additional guarding of an aircraft

3.2.1 Opłata za dodatkową ochronę statku powietrznego jest pobierana
za dodatkowe usługi ochrony statku powietrznego w czasie
postoju na Lotnisku Chopina w Warszawie przez wartownika służb
odpowiedzialnych za ochronę lotniska.

3.2.1 The charge for additional guarding of an aircraft is levied for additional
services related to the guarding of an aircraft during its parking at
Warsaw Chopin Airport, which are provided by a guard from the service
responsible for airport security.

3.2.2 Usługa jest świadczona na życzenie usługobiorcy. 3.2.2 The service is provided at the customer’s request.

3.2.3 Wysokość opłaty wynosi 200,00 PLN za każdą rozpoczętą
godzinę ochrony za każdego wartownika.

3.2.3 The charge is PLN 200.00 per guard for each hour the aircraft is
guarded or part thereof.

4. ZNIŻKI 4. DISCOUNTS

4.1 Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i
niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy
spełniającego określone poniżej warunki i kryteria udzielania
zniżek.

4.1 Discounts are given on an equal and non-discriminatory basis to all
customers meeting the eligibility criteria specified below.

4.2 Zniżka dla nowych tras 4.2 New route discount

4.2.1 Zniżka dla nowych tras jest udzielana od opłaty za lądowanie w
wysokości:

4.2.1 The new route discount on the landing charge is as follows:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie/Year of operation on a new route 1 2 3 4 5

Wysokość zniżki:/The amount of discount:

na trasie wewnątrzeuropejskiej/on intra-European routes 85 % 75 % 50 % 50 % 25 %

na trasie pozaeuropejskiej/on non-European routes 99 % 99 % 80 % 60 % 30 %

4.2.2 Zniżka na danej trasie jest udzielana każdemu przewoźnikowi
lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym
przewoźnikom, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące
warunki:

4.2.2 The discount is given to each air carrier who meets all the eligibility
criteria specified below, irrespective of whether other carriers have
been granted the discount on the route in question:

a) przewoźnik wykonuje pasażerskie regularne przewozy lotnicze
na trasie z Lotniska Chopina w Warszawie do portu lotniczego,
do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia
na tej trasie nie były wykonywane pasażerskie regularne
przewozy lotnicze,

a) the carrier operates regular passenger air transport services
from Warsaw Chopin Airport to an airport to which no such
services were operated within 1 year prior to the
commencement of services on a given route,

b) przewoźnik oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu
miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc
oferowanych przez niego na danej trasie,

b) the carrier offers for sale to the public an average of at least
25% of seats on a given route in a calendar month,

c) loty są wykonywane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden
raz w tygodniu,

c) the services are operated with a frequency of at least one flight
per week,

d) operacja lądowania i startu na Lotnisku Chopina w Warszawie
została wykonana w godzinach 0600–2259 czasu lokalnego.

d) the landing and take–off times at Warsaw Chopin Airport are
between 0600 and 2259 hrs local time.

4.2.3 Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia
wykonania pierwszego lotu handlowego w celu pasażerskiego
regularnego przewozu lotniczego na tej trasie.

4.2.3 The new route discount is effective from the day the first commercial
flight constituting a regular passenger air transport service is
operated on a given route.

4.2.4 Za trasy wewnątrzeuropejskie uznaje się trasy z/do Lotniska
Chopina w Warszawie do/z portów lotniczych oznaczonych kodami
ICAO zaczynającymi się na litery: E, L (z wyjątkiem LL), UK, UL,
UM, UR, UU, UW oraz BI. Pozostałe trasy uznaje się za trasy
pozaeuropejskie.

4.2.4 The intra-European routes include the routes from/to Warsaw
Chopin Airport to/from the airports assigned ICAO codes beginning
with letters E, L (exclusive of LL), UK, UL, UM, UR, UU, UW and BI.
The rest of the routes are deemed to be non-European.

4.2.5 Jeżeli w czasie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu
obowiązywania zniżki na danej trasie wykonywanie pasażerskich
regularnych przewozów lotniczych zostanie wstrzymane, okres
obowiązywania zniżki rozpoczyna się ponownie od dnia ich
uruchomienia przez innego przewoźnika.

4.2.5 In the event that regular air transport passenger services on a given
route are terminated within less than 30 days of the discount
effective date, the discount becomes applicable again as of the date
the services are launched by another carrier.
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4.2.6 Zniżka nie przysługuje przewoźnikowi, który w ciągu 1 roku przed
datą rozpoczęcia lotów na nowej trasie zaprzestał wykonywania
pasażerskich regularnych przewozów lotniczych na trasie do innego
portu lotniczego, obsługującego tę samą konurbację nie spełniającą
kryteriów nowej trasy, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację
połączenia z/do tego portu do/z Lotniska Chopina w Warszawie.
Jeżeli jednak trasa zlikwidowana spełniała kryteria nowej trasy, to
przewoźnik zachowuje prawo do zniżki dla nowych tras w okresie:

4.2.6 The discount is not given to a carrier who, within 1 year prior to the
introduction of flights on a new route, ceased to provide regular
passenger services to another airport serving the same conurbation
not meeting the new route criteria, if this resulted in the cancellation
of the connection to/from this airport to/from Warsaw Chopin Airport.
If, however, the cancelled route met the new route criteria, the carrier
retains the right to the discount for the period of:

a) do 5 lat od rozpoczęcia udzielania zniżki na trasie
zlikwidowanej, jeśli na nowej trasie w ciągu 1 roku przed datą
uruchomienia połączenia nie były wykonywane pasażerskie
regularne przewozy lotnicze,

a) up to 5 years from the date the discount becomes effective in
respect of the cancelled route, if within 1 year prior to the
service commencement date regular passenger air transport
services were not operated on the new route,

b) do 5 lat od dnia wykonania pierwszego lotu handlowego w celu
pasażerskiego regularnego przewozu lotniczego na nowej
trasie, jeśli były na niej w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia
połączenia wykonywane pasażerskie regularne przewozy
lotnicze.

b) up to 5 years from the date the first commercial flight
constituting a regular passenger air transport service was
operated on a new route, provided that such services were
operated on this route within 1 year prior to the service
commencement date.

4.2.7 Dla potrzeb udzielania zniżki operacji lądowania statku
powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej
operację startu wykonaną przez danego przewoźnika na tej samej
trasie.

4.2.7 For the purposes of the discount application, a landing operation of
an aircraft is assigned the next take-off operation performed by the
carrier on the same route.

4.3 Zniżka dla ruchu transferowego 4.3 Transfer traffic discount

4.3.1 Zniżka dla ruchu transferowego jest udzielana w wysokości 50% od
opłaty pasażerskiej.

4.3.1 The 50% transfer traffic discount on the passenger charge.

4.3.2 Zniżka jest udzielana przewoźnikowi, od którego jest pobierana
opłata pasażerska, za każdego podlegającego opłacie pasażera
transferowego.

4.3.2 The discount is given to the carrier from whom the passenger charge
is collected in respect of each transfer passenger subject to charge.

4.3.3 Zniżka jest obliczana i udzielana wyłącznie w odniesieniu do
pasażerów przewożonych  przez przewoźnika w lotach handlowych
w celu regularnego przewozu lotniczego na trasach, na których
przewoźnik oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca
kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc oferowanych przez niego
na danej trasie.

4.3.3 The discount is calculated and given only in respect of passengers
transported by the carrier on commercial flights as part of regular air
transport services, on routes on which the carrier offers for sale to
the public an average of at least 25% of seats in a calendar month
on a given route.

4.3.4 Warunkiem skorzystania ze zniżki jest: 4.3.4 The following conditions have to be met for the discount to be
granted:

a) przekazywanie na bieżąco do PPL (na adres WAWPBXH)
kompletnych i aktualnych na dzień wykonania operacji depesz
typu PTM w obowiązującym standardzie IATA,

a) ongoing reporting to PPL (to WAWPBXH address) in the form of
complete PTMs up to date as at the day of operation, in the
current lATA standard,

b) umożliwienie wglądu, na każde żądanie PPL, do wewnętrznej
dokumentacji lub systemów przewoźnika, w celu weryfikacji
przekazywanych przez niego danych dotyczących pasażerów
transferowych.

b) providing access, whenever so required by PPL, to the carrier’s
internal documentation or systems with a view to verifying the
submitted data regarding transfer passengers.

4.3.5 Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt.
4.3.4 spowoduje automatyczne wstrzymanie naliczania zniżki.
Wznowienie jej naliczania nastąpi po ponownym spełnieniu przez
przewoźnika tych warunków.

4.3.5 Failure to comply with any of the conditions stipulated in point 4.3.4.
will result in automatic suspension of the calculation of the discount.
The calculation of the discount will be renewed if the carrier again
fulfils the above-mentioned conditions.

4.3.6 Zniżka obowiązuje do 31 grudnia 2015 r. 4.3.6 The discount is valid until 31 December 2015.

4.4 Zniżka z tytułu wzrostu częstotliwości operacji 4.4 Increased flight frequency discount

4.4.1 Zniżka z tytułu wzrostu częstotliwości operacji jest udzielana w
wysokości 40% od opłaty za lądowanie.

4.4.1 The increased flight frequency discount amounts to 40% of the
landing charge.

4.4.2 Zniżka jest udzielana przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do
każdej kolejnej operacji lądowania handlowego w pasażerskich
regularnych przewozach lotniczych wykonanej w danym sezonie
rozkładowym na danej trasie, po przekroczeniu liczby lądowań
handlowych w pasażerskich regularnych przewozach lotniczych,
wykonanych przez tego przewoźnika w analogicznym poprzednim
sezonie rozkładowym na tej trasie (sezon zimowy do poprzedniego
sezonu zimowego i sezon letni do poprzedniego sezonu letniego).

4.4.2 The discount is given to the air carrier for each subsequent
commercial landing operation performed as part of regular
passenger air transport services in a given schedule season on a
given route once the number of commercial landings constituting
regular passenger services operated on this route by the same air
carrier in the corresponding schedule season of the previous year
(winter season compared with the previous winter season and
summer season with the previous summer season) is exceeded.

4.4.3 Zniżka jest udzielana, jeżeli spełnione są jednocześnie następujące
warunki:

4.4.3 AlI the following conditions have to be met for the discount to be
granted:

a) przewoźnik oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu
miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc
oferowanych przez niego na danej trasie,

a) the carrier offers for sale to the public an average of at least
25% of seats on a giyen route in a calendar month,

GEN 4.1.12-9

05 FEB 2015

159



POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIP POLAND

AIP POLSKA

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

b) loty są wykonywane z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden
raz w tygodniu,

b) the services are operated with a frequency of at least one flight
per week,

c) liczba lądowań handlowych w pasażerskich regularnych
przewozach lotniczych na danej trasie, wykonanych przez
przewoźnika, któremu udzielana jest zniżka w danym sezonie
rozkładowym jest większa, niż liczba lądowań handlowych w
pasażerskich regularnych przewozach lotniczych wykonanych
przez tego samego przewoźnika w analogicznym sezonie w
poprzednim roku (w sezonie zimowym w porównaniu do
poprzedniego sezonu zimowego i w sezonie letnim w
porównaniu do poprzedniego sezonu letniego),

c) the number of commercial landings constituting regular
passenger air transport seryices operated on a giyen route by
the carrier granted the discount in a given schedule season
exceeds the respectiye number recorded in the corresponding
season of the previous year (i.e. a given winter season
compared with the previous winter season and a given summer
season compared with the previous summer season),

d) liczba miejsc oferowanych w lotach handlowych odlatujących z
Lotniska Chopina w pasażerskich regularnych przewozach
lotniczych na danej trasie przez przewoźnika, któremu
udzielana jest zniżka w danym sezonie rozkładowym jest nie
mniejsza, niż liczba miejsc oferowanych przez tego samego
przewoźnika w lotach handlowych w pasażerskich regularnych
przewozach lotniczych na tej samej trasie w analogicznym
poprzednim sezonie rozkładowym,

d) the number of seats on commerciai fhghts departing from
Warsaw Chopin Airport constituting regular passenger air
transport services on a given route offered by the carrier
granted the discount in a given schedule season is not less
than the respective number recorded in the corresponding
previous schedule season,

e) łączna liczba lądowań handlowych w pasażerskich regularnych
przewozach lotniczych wykonanych na danej trasie przez
wszystkich przewoźników w danym sezonie rozkładowym jest
nie mniejsza, niż łączna liczba lądowań handlowych w
pasażerskich regularnych przewozach lotniczych na tej samej
trasie w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym,

e) the total number of commercial landings constituting regular
passenger air transport services operated on a given route by
all carriers in a given schedule season is not less than the
respective number recorded in the corresponding previous
schedule season,

f) trasa nie spełnia warunków zniżki dla nowej trasy. f) a route does not qualify for the new route discount.

4.5 Zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego 4.5 Increased passenger traffic discount

4.5.1 Zniżka z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego jest udzielana za
każdego pasażera, za którego jest pobierana opłata pasażerska,
przewiezionego dodatkowo w danym sezonie rozkładowym w
porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym
przez przewoźnika, któremu jest udzielana zniżka.

4.5.1 The increased passenger traffic discount is given for each
passenger for whom the passenger charge is paid, carried
additionally by a carrier, to whom the discount is granted, in a given
schedule season, as compared with the corresponding previous
season.

4.5.2 Wysokość zniżki wynosi: 4.5.2 The amount of the discount is as follows:

a) 50 PLN, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby
przewiezionych pasażerów odlatujących podlegających opłacie
pasażerskiej przez dwa następujące po sobie analogiczne
sezony rozkładowe (zimowe lub letnie) i wzrost w ostatnim
sezonie był większy niż 15%,

a) PLN 50, provided that the carrier has recorded an increase in
the number of departing passengers subject to passenger
charge in two successive corresponding schedule seasons
(winter or summer), with the last season’s growth exceeding
15%.

b) 40 PLN, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby
przewiezionych pasażerów odlatujących podlegających opłacie
pasażerskiej przez dwa następujące po sobie analogiczne
sezony rozkładowe i wzrost w ostatnim sezonie był większy niż
10% i nie większy niż 15%,

b) PLN 40, provided that the carrier has recorded an increase in
the number of departing passengers subject to passenger
charge in two successive corresponding scheduling seasons,
with the last season’s growth above 10% but not exceeding
15%,

c) 30 PLN, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby
przewiezionych pasażerów odlatujących podlegających opłacie
pasażerskiej przez dwa następujące po sobie analogiczne
sezony rozkładowe i wzrost w ostatnim sezonie był nie większy
niż 10%,

c) PLN 30, provided that the carrier has recorded an increase in
the number of departing passengers subject to passenger
charge in two successive corresponding scheduling seasons,
with the last season’s growth not exceeding 10%,

d) 10 PLN, o ile przewoźnik ten zanotował wzrost liczby
przewiezionych pasażerów odlatujących podlegających opłacie
pasażerskiej w ostatnim sezonie rozkładowym w porównaniu z
analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym, a w
poprzednim analogicznym sezonie nie osiągnął wzrostu liczby
przewiezionych pasażerów odlatujących podlegających opłacie
pasażerskiej.

d) PLN 10, provided that the carrier recorded an increase in the
number of departing passengers subject to passenger charge
carried in the last scheduling season, as compared with the
corresponding previous scheduling season, where no such
growth was recorded by the carrier in the corresponding
previous season.

4.5.3 Zniżka jest obliczana i udzielana wyłącznie w odniesieniu do
pasażerów przewożonych przez przewoźnika w lotach handlowych
w celu regularnego przewozu lotniczego, na trasach, na których
przewoźnik oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca
kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc oferowanych przez niego
na danej trasie. 

4.5.3 The discount is calculated and granted only in respect of passengers
carried by the air carrier on commerciai flights constituting regular air
transport services on routes on which the carrier offers for sale to the
public an average of at least 25% of seats offered by this carrier in a
calendar month on a given route.

4.5.4 Zniżka jest udzielana pod warunkiem, że: 4.5.4 The following conditions have to be met for the discount to be
granted:
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a) odnotowany przez przewoźnika wzrost, o którym mowa w pkt.
4.5.2, nie wynika z przejęcia organizacyjnego innego
przewoźnika lub też z przejęcia operacyjnego wykonywanych
przez niego lotów handlowych w celu regularnego przewozu
lotniczego w ramach zawartego pomiędzy tymi przewoźnikami
porozumienia,

a) the growth recorded by the carrier, referred to in point 4.5.2,
does not resuit from an organisational takeover of another
carrier or operational takeover of commercial flights constituting
regular passenger air transport services operated by this
carrier, under an agreement between such carriers,

b) przewoźnik umożliwi na żądanie PPL wgląd do wewnętrznej
dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogu w zakresie
liczby miejsc oferowanych publicznie do nabycia, o którym
mowa w pkt. 4.5.3.  

b) the carrier will, upon request, provide PPL with access to the
internal documentation confirming that the requirement to offer
for sale to the public the number of seats specified in point
4.5.3. has been met.

4.5.5 Zniżka jest udzielana w danym sezonie rozkładowym, jeżeli
przewoźnik wykonał w każdym z dwóch ostatnich analogicznych
sezonów rozkładowych pasażerskie regularne przewozy lotnicze w
wysokości minimum 6 000 pasażerów podlegających opłacie
pasażerskiej odlatujących z Lotniska Chopina w Warszawie dla
sezonu zimowego i minimum 10 000 pasażerów podlegających
opłacie pasażerskiej odlatujących z Lotniska Chopina w Warszawie
dla sezonu letniego.

4.5.5 The discount in respect of a given schedule season is granted if, in
each of the previous two corresponding schedule seasons, the
number of passengers subject to passenger charge departing from
Warsaw Chopin Airport carried by the carrier on regular passenger
flights was at least 6 000 in the winter season and at least 10 000 in
the summer season.

4.6 Zniżka z tytułu wzrostu ruchu na trasie 4.6 Discount for increase of traffic on a given route

4.6.1 Zniżka z tytułu wzrostu ruchu na trasie jest udzielana usługobiorcy,
od którego jest pobierana opłata pasażerska, w wysokości 15 PLN
w odniesieniu do każdego pasażera podlegającego opłacie
pasażerskiej odlatującego na danej trasie, po przekroczeniu liczby
pasażerów podlegających opłacie pasażerskiej odlatujących na tej
trasie w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym,
przewiezionych przez wszystkich przewoźników wykonujących loty
na tej trasie.

4.6.1 The discount for increase of traffic on a given route is given to a
customer from whom passenger charge is collected and amounts to
PLN 15 in respect of each passenger subject to passenger charge
departing on a given route, after the number of passengers subject
to passenger charge departing on this route in the previous
corresponding schedule season, carried by all carriers operating the
route, is exceeded.

4.6.2 Do uzyskania zniżki są uprawnieni również przewoźnicy, którzy nie
wykonywali operacji na danej trasie w poprzednim analogicznym
sezonie rozkładowym.

4.6.2 The discount is also applicabie to airlines that did not operate
services on a given route in the previous corresponding schedule
season.

4.6.3 Zniżka dotyczy zarówno istniejących, jak i nowych tras, w tym tras,
które nie były obsługiwane w poprzednim analogicznym sezonie
rozkładowym.

4.6.3 The discount applies both to existing and new routes, including
routes not operated in the previous corresponding schedule season.

4.6.4 Zniżka jest obliczana i udzielana wyłącznie w odniesieniu do
pasażerów przewożonych przez przewoźnika w lotach handlowych
w celu regularnego przewozu lotniczego i dotyczy tras, na których
przewoźnik oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca
kalendarzowego nie mniej niż 25% miejsc oferowanych przez niego
na tej trasie.

4.6.4 The discount is calculated and given only in respect of passengers
transported by the carrier on commerciai fiights as part of regular air
services, on routes on which the carrier offers for sale to the public
an average of at least 25% of seats in a calendar month on a giyen
route.

4.6.5 Jeśli wzrosty na danej trasie odnotował więcej, niż jeden
przewoźnik, zniżka udzielana jest proporcjonalnie do udziału
danego przewoźnika w liczbie dodatkowych pasażerów
odlatujących podlegających opłacie pasażerskiej przewiezionych
przez wszystkich przewoźników, którzy odnotowali wzrost
przewozów na tej trasie.

4.6.5 If more than one carrier recorded traffic growth on the route, the
discount is given proportionally to the carrier's share in the number
of additional departing passengers subject to charge carried
by all airlines that achieved traffic growth on the route.

4.6.6 Zniżka jest udzielana pod warunkiem, że: 4.6.6 The discount is given proyided that:

a) odnotowany przez przewoźnika wzrost nie wynika z przejęcia
organizacyjnego innego przewoźnika lub też z przejęcia
operacyjnego wykonywanych przez niego lotów handlowych w
celu regularnego przewozu lotniczego w ramach zawartego
pomiędzy tymi przewoźnikami porozumienia,

a) the growth recorded by the carrier does not result from an
organisational takeover of another carrier or operationai
takeover of commercial fiights constituting regular passenger
air transport services operated by this carrier, under an
agreement between such carriers,

b) przewoźnik umożliwi na żądanie PPL wgląd do wewnętrznej
dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogu w zakresie
liczby miejsc oferowanych publicznie do nabycia, o którym
mowa w pkt. 4.6.4.

b) the carrier wili, upon request, provide PPL with access to the
internal documentation confirming that the requirement to offer
for sale to the pubiic the number of seats specified in point 4.6.4
has been met.

4.6.7 Jeżeli przewoźnik uprawniony jest, w odniesieniu do tego samego
sezonu rozkładowego, do zniżki z tytułu wzrostu ruchu
pasażerskiego, o której mowa w pkt. 4.5 i zniżki z tytułu wzrostu
ruchu na trasie, to może skorzystać tylko z jednej z tych zniżek.
Zastosowana zostanie zniżka o wyższej wartości.

4.6.7 If the carrier is eligible, in respect of the same schedule season, both
for the increased passenger traffic discount, described in point 4.5,
and the discount for increase of traffic on a given route, only the
higher yalue discount applies.

4.7 Zniżka dla tras o małym ruchu 4.7 Thin route discount

4.7.1 Zniżka dla tras o małym ruchu jest udzielana w wysokości 50% od
opłaty za lądowanie.

4.7.1  The thin route discount amounts to 50% of the landing charge.

4.7.2 Zniżka jest udzielana przewoźnikowi, jeżeli spełnione są
jednocześnie następujące warunki:

4.7.2 All the foiiowing conditions haye to be met for the discount to be
granted:
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a) na trasie objętej zniżką przewoźnik wykonuje pasażerskie
regularne przewozy lotnicze,

a) the carrier operates regular passenger air transport services on
a given route,

b) pasażerskie regularne przewozy lotnicze na danej trasie są
wykonywane wyłącznie przez jednego przewoźnika,

b) regular passenger air transport services on a given route are
operated by one carrier oniy,

c) liczba pasażerów odlatujących z Lotniska Chopina w
Warszawie przewiezionych na danej trasie w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających datę rozpoczęcia stosowania zniżki dla tej
trasy wynosi mniej niż 7 500,

c) the number of passengers departing from Warsaw Chopin
Airport on a given route within 12 months prior to the date the
discount on such a route was applied is less than 7500,

d) regularne przewozy lotnicze na danej trasie były wykonywane
nieprzerwanie przez minimum 30 kolejnych tygodni
poprzedzających datę rozpoczęcia stosowania zniżki na tej
trasie z minimalną częstotliwością 1 raz w tygodniu, 

d) regular air transport services on a given route were operated on
a continuous basis, with a frequency of at least one fiight per
week, for minimum 30 successive weeks prior to the date the
discount on such a route was applied,

e) trasa nie spełnia warunków zniżki dla nowej trasy, e) a route does not qualify for the new route discount,

f) operacja lądowania i startu wykonana została w godzinach
0600–2259 czasu lokalnego,

f) the landing and take-off times are between 0600–2259 hrs local
time,

g) trasa nie jest obsługiwana na zasadzie obowiązku
użyteczności publicznej.

g) a route is not served under a public service obligation.

4.7.3 Zniżka obowiązuje przez 1 rok od daty rozpoczęcia jej udzielania na
danej trasie.

4.7.3 The thin route discount is valid for one year starting from the date it
is applied in respect of a given route.

4.7.4 Na trasie, na której udzielana była zniżka, nie może być ona
udzielona ponownie przed upływem 1 roku od daty zakończenia jej
stosowania na tej trasie.

4.7.4 The thin route discount may be applied again no sooner than one
year after the date the discount ceased to apply in respect of this
route.

4.8 Zniżka dla nowej trasy „ALL CARGO” 4.8 New all cargo route discount

4.8.1 Zniżka dla nowej trasy all cargo” jest udzielana od opłaty za
lądowanie w wysokości: 

4.8.1 The new all cargo route discount on the landing charge is as follows:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie/Year of operation on a new route 1 2 3

Wysokość zniżki:/The amount of discount: 50% 50% 25%

4.8.2 Zniżka jest udzielana z tytułu uruchomienia regularnych lotów
handlowych samolotami „all cargo” na nowej trasie
pozaeuropejskiej, zgodnie z definicją przedstawioną w pkt. 4.2.4,
każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania
zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, jeżeli spełnione są
jednocześnie następujące warunki:

4.8.2 The discount is given for launching regular, all cargo aircraft
operated commercial flights on a new non-European route, as
defined in point 4.2.4, to any air carrier, irrespectiye of granting the
discount to other carriers operating the route, provided that all of the
following requirements are met:

a) przewoźnik wykonuje regularne przewozy lotnicze samolotami
„all cargo” na trasie z Lotniska Chopina w Warszawie do portu
lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia
połączenia na tej trasie nie były wykonywane regularne
przewozy lotnicze samolotami „all cargo”,

a) the carrier operates regular all cargo services from Warsaw
Chopin Airport to an airport to which no such services were
operated within 1 year prior to the commencement of services
on a given route,

b) loty są wykonywane z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden
raz w tygodniu,

b) the seryices are operated with a frequency of at least one fiight
per week,

c) operacja lądowania i startu na Lotnisku Chopina w Warszawie
została wykonana w godzinach 0600–2259 czasu lokalnego.

c) the landing and take-off times at Warsaw Chopin Airport are
between 0600 and 2259 hrs local time.

4.8.3 Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia
wykonania pierwszego lotu handlowego w celu regularnego
przewozu lotniczego na tej trasie.

4.8.3 The discount in respect of a given route is valid as of the day the first
commerciai flight on this route, operated as part of regular air
transport service, is performed.

4.8.4 Dla potrzeb udzielania zniżki operacji lądowania statku
powietrznego przyporządkowuje się najbliższą następującą po niej
operację startu wykonaną przez danego przewoźnika na tej samej
trasie.

4.8.4 For the purpose of discount caiculation, an aircraft landing operation
is assigned the next take-off operation performed by a given carrier
on the same route.

4.9 Zniżka z tytułu wzrostu liczby operacji „ALL CARGO” 4.9 Discount for increase of all cargo operations

4.9.1 Zniżka z tytułu wzrostu liczby operacji „all cargo” jest udzielana w
wysokości 25% od opłaty za lądowanie.

4.9.1 The discount for increase of all cargo operations amounts to 25% of
the landing charge.
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4.9.2 Zniżka jest udzielana przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do
każdej kolejnej operacji lądowania handlowego samolotu „all cargo”
wykonanej w danym sezonie rozkładowym po przekroczeniu liczby
lądowań handlowych samolotów „all cargo” wykonanych przez tego
przewoźnika w analogicznym poprzednim sezonie rozkładowym.
Zniżce podlegają wyłącznie operacje lądowań handlowych po
przekroczeniu sumy tonażu MTOM samolotów „all cargo” w
operacjach lądowań handlowych wykonanych przez danego
przewoźnika w sezonie rozkładowym, którego dotyczy zniżka, w
porównaniu z analogicznym poprzednim sezonem rozkładowym.
Przy obliczaniu wzrostu nie uwzględnia się operacji wykonanych na
nowych trasach „all cargo”.

4.9.2 The discount is given to an air carrier in respect of each subsequent
commerciai landing of an all cargo aircraft performed in a given
schedule season after the number of such landings performed by
this carrier in the previous corresponding schedule season is
exceeded. The discount applies to commercial landing operations
only, once the total MTOM tonnage of all cargo aircraft in
commerciai landing operations performed by a given carrier in the
schedule season to which the discount applies exceeds such
tonnage in the previous corresponding schedule season.
Operations performed on new all cargo routes are not inciuded in
growth calculation.

4.9.3 Zniżka jest udzielana przewoźnikom, którzy wykonali w sezonie
rozkładowym, którego dotyczy zniżka, minimum 60 operacji
lądowań samolotami „all cargo” w sezonie Zima i 90 takich operacji
w sezonie Lato. 

4.9.3 The discount is given to carriers who performed at least 60 landing
operations with all cargo aircraft in the season to which the discount
applied in the case of the Winter season, and 90 such operations in
the case of the Summer season.

4.10 Pozostałe zniżki 4.10 Other discounts

4.10.1 Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie
przewoźnikowi wykonującemu lot inauguracyjny, tj.:

4.10.1 A carrier is given a landing charge discount of 99% in respect of the
inaugural flight, i.e.:

a) pierwszy lot handlowy w pasażerskich regularnych przewozach
lotniczych wykonany na nowej trasie lub

a) the first commerciai fiight commencing regular passenger air
transport seryices on a new route, or

b) pierwszy lot handlowy w pasażerskich regularnych przewozach
lotniczych wykonany przez przewoźnika, który nie wykonywał
pasażerskich przewozów regularnych z/do Lotniska Chopina w
Warszawie w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia
połączenia.

b) the first commerciai fiight operated as part of regular passenger
air transport services by a carrier who did not operate regular
passenger fiights to/from Warsaw Chopin Airport for one year
prior to the service commencement date.

4.10.2 Udziela się zniżki w wysokości 90% od opłaty za lądowanie
usługobiorcy wykonującemu lot promocyjny, tj. lot wykonany w
celach promocyjnych związanych z transportem lotniczym. Zniżka ta
jest udzielana nie częściej, niż jeden raz w roku kalendarzowym dla
jednego usługobiorcy.

4.10.2 A 90% discount on landing charge is given to the customer providing
a promotional ftight, i.e. a fiight operated for the promotion of air
transport. A customer may be granted the discount only once in a
calendar year.

4.10.3 Zniżki, o których mowa w pkt. od 4.10.1. do 4.10.2. nie zostaną
udzielone, jeżeli operacja lądowania lub startu została wykonana w
godzinach 2300 – 0559 czasu lokalnego.

4.10.3 The discounts referred to in points 4.10.1 and 4.10.2 do not appiy if
the landing or take-off times are between 2300 and 0559 hrs local
time.

4.10.4 Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku
powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu, bez
żadnego międzylądowania, na Lotnisko Chopina w Warszawie z
przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych (usterka
techniczna statku powietrznego lub nagła choroba pasażera lub
członka załogi).

4.10.4 A 99% discount on the landing charge is given in the event that, due
to weather conditions or emergencies (a technical fault of an aircraft
or a sudden illness of a passenger or crew member), the aircraft has
to return to Warsaw Chopin Airport with no stopovers.

4.11 Wnioski o udzielenie zniżek 4.11 Applications for discounts

4.11.1 Przyznanie zniżek, o których mowa w pkt. od 4.2 do 4.9 i 4.10.2
następuje na pisemny wniosek zainteresowanego przewoźnika,
zgodny ze wzorem ustalonym przez PPL, dostępnym na stronie
internetowej www.lotnisko-chopina.pl w części B2B w zakładce
„Opłaty”, złożony na adres, o którym mowa w pkt. 6.2. Pozostałe
zniżki stosowane są bez konieczności składania wniosku.

4.11.1 The discounts referred to in points 4.2 – 4.9 and 4.10.2 are granted
after the submission of a written application to be prepared by the air
carrier concerned, in accordance with the form specified by PPL and
availabie at www.chopin-airport.pl on the B2B sub-page, in the
‘Charges’ section. The application has to be forwarded to the
address specified in point 6.2. No application needs to be submitted
to obtain the other discounts.

Terminy, w których kompletne wnioski o udzielenie zniżek powinny
wpłynąć do PPL oraz terminy rozpoczęcia stosowania zniżek
przedstawiają się następująco:

The deadlines for the submission of complete discount applications
to PPL, as well as discount effective dates are as follows:

Zniżka
Discount

Termin wpłynięcia wniosku do PPL
The deadline for the submission of application to PPL

Termin rozpoczęcia udzielania zniżki
Discount effective dates

1 2 3

dla nowych tras (pkt 4.2)/new route discount
(point 4.2)

najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem przewozów na
nowej trasie/10 days prior to service commencement on
a new route at the latest

od dnia wykonania pierwszego lotu na nowej trasie, jednak
nie wcześniej, niż od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku
do PPL/as of the first day of service performance on a new
route, but not before the receipt of a complete application by
PPL

dla ruchu transferowego (pkt 4.3.)/transfer
traffic discount (point 4.3)

dowolny/no deadline od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku do PPL/as of the
date PPL receives the complete application

z tytułu wzrostu częstotliwości operacji  (pkt
4.4)/increased fiight frequency discount (point
4.4)

najpóźniej 45 dni po zakończeniu sezonu rozkładowego/
within 45 days of the end of a schedule season

sezon, którego dotyczy wniosek/the season referred to in the
application/the season referred to in the application
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z tytułu wzrostu ruchu pasażerskiego (pkt 4.5)/
increased passenger traffic discount (point 4.5)

najpóźniej 45 dni po zakończeniu sezonu rozkładowego/
within 45 days of the end of a schedule season

sezon, którego dotyczy wniosek/the season referred to in the
application

z tytułu wzrostu ruchu na trasie (pkt 4.6)/
increased traffic on a given route discount
(point 4.6)

najpóźniej 45 dni po zakończeniu sezonu rozkładowego/
within 45 days of the end of a schedule season

sezon, którego dotyczy wniosek/the season referred to in the
application

dla trasy o małym ruchu (pkt 4.7)/thin route
discount (point 4.7)

dowolny/no deadline od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku do PPL/as of the
date PPL receives the complete application

dla nowej trasy „all cargo” (pkt 4.8)/new all
cargo route discount (point 4.8)

najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem przewozów na
nowej trasie/10 days prior to service commencement on
a new route at the latest

od dnia wykonania pierwszego lotu na nowej trasie, jednak
nie wcześniej, niż od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku
do PPL/as of the first day of seryice performance on a new
route, but not before the receipt of a complete
application by PPL

z tytułu wzrostu liczby operacji „all cargo” (pkt
4.9)/discount for increase of all cargo
operations (point 4.9)

najpóźniej 45 dni po zakończeniu sezonu rozkładowego/
within 45 days of the end of a schedule season

sezon, którego dotyczy wniosek/the season referred to in the
application

dla lotu promocyjnego (pkt 4.10.2)
promotional flight discount (point 4.10.2)

najpóźniej 10 dni przed wykonaniem lotu/at least 10 days
prior to the flight

data lotu/promotional flight date

4.12 Postanowienia dodatkowe 4.12 Additional provisions

4.12.1 Zniżki, o których mowa w pkt. 4.2, 4.3, 4.7, 4.8 i 4.10 są
uwzględniane na bieżąco w momencie naliczenia opłat.

4.12.1 The discounts referred to in points 4.2, 4.3, 4.7, 4.8 and 4.10 are
applied on an ongoing basis upon the calculation of charges.

4.12.2 Zniżki, o których mowa w pkt. od 4.4 do 4.6 i 4.9 udzielane są za
sezon rozkładowy, którego dotyczą, po zakończeniu tego sezonu.
Wysokość zniżki należnej danemu przewoźnikowi jest obliczana
przez PPL nie później, niż 2 miesiące po zakończeniu sezonu
rozkładowego, którego dotyczy. W razie rozbieżności danych
zawartych we wniosku o udzielenie zniżki złożonym przez
przewoźnika z danymi posiadanymi przez PPL, zniżka zostanie
udzielona na podstawie danych PPL.

4.12.2 The discounts referred to in points 4.4 – 4.6 and 4.9. are granted
after the end of a relevant schedule season. The amount of the
discount to be granted to a given carrier is calculated no later than 2
months following the end of the relevant schedule season. In the
event of discrepancies between data included in a discount
application submitted by the carrier and information availabie to
PPL, the discount is given based on PPL data.

Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet
aktualnych lub przyszłych należności przewoźnika z tytułu opłat
lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez
danego przewoźnika lotów na Lotnisko Chopina w Warszawie i
braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie
zwrócona na rachunek przewoźnika nie później, niż w ciągu 3
miesięcy po terminie naliczenia zniżki.

The overpayment arising from the application of a discount is set
against current and future liabilities of the carrier in respect of the
airport charges. Should the carrier cease to operate flights to
Warsaw Chopin Airport and no amounts be due for the airport
charges, the overpayment will be credited to the carrier's account
not later than within 3 months of the discount calculation date.

4.12.3 Wstrzymuje się udzielanie zniżek, o których mowa w pkt. 4.2, 4.3,
4.7 i 4.8 przewoźnikowi, który w ciągu kolejnych sześciu miesięcy
kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek, więcej niż w
dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z
tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej
niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na
fakturach. Przewoźnik ten może ponownie uzyskać zniżkę od
następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania
należności wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na Lotnisku
Chopina w Warszawie. Zasada ta dotyczy zarówno zniżek, z których
przewoźnik korzysta, jak i zniżek, o które wnioskuje, z
zastrzeżeniem pkt. 4.12.5.

4.12.3 The discounts referred to in points 4.2, 4.3, 4.7 and 4.8 are
suspended if, in the course of six successive calendar months of
using the discounts, a carrier is more than 5 days late with the
payment of airport charges at Warsaw Chopin Airport in respect of
payment dates indicated in the invoices in more than two settlement
periods. The discounts may be reinstated in the next month
following the 3 month period when the carrier’s liabilities due to PPL
with respect to airport charges at Warsaw Chopin Airport have been
paid on time. Subject to point 4.12.5, this rule applies to both the
discounts the carrier has been using as well as those requested by
the carrier.

4.12.4 Zniżki, o których mowa w pkt. od 4.4 do 4.6 i 4.9 nie zostaną
udzielone przewoźnikowi, który w trakcie sezonu rozkładowego,
którego dotyczy zniżka, więcej niż w dwóch okresach
rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat
lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie o więcej niż 5 dni w
stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze.

4.12.4 The discounts referred to in points 4.4 – 4.6 and 4.9 are not granted
if, within a schedule season in which the discount is applied, a
carrier is more than 5 days late with the payment of airport charges
at Warsaw Chopin Airport in respect of payment dates indicated in
the invoices in more than two settlement periods.

4.12.5 Wniosek, o którym mowa w pkt. 4.11., od przewoźnika który w dniu
złożenia wniosku nie korzysta z żadnej z tych zniżek, zostanie
przyjęty tylko pod warunkiem, że przewoźnik ten w dniu złożenia
wniosku nie ma wymagalnych zobowiązań z tytułu opłat
lotniskowych na Lotnisku Chopina w Warszawie. Przewoźnik może
złożyć taki wniosek po uregulowaniu powyższych zobowiązań w
pełnej wysokości.

4.12.5 The application for discounts, referred to in point 4.11, submitted by
a carrier that does not use discounts as of the application
submission date, is accepted oniy provided that the carrier does not
haye any outstanding liabilities on account of airport charges at
Warsaw Chopin Airport. Such application may be submitted by the
carrier once all above mentioned liabilities have been settled in full
amount.

5. WARUNKI PŁATNOŚCI 5. TERMS OF PAYMENT

5.1 Warunki ogólne 5.1 General terms
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5.1.1 Zobowiązanie z tytułu opłat lotniskowych powstaje z chwilą
skorzystania przez usługobiorcę z usług, za które pobierane są te
opłaty.

5.1.1 The liability for airport charges arises as soon as the customer uses
the services subject to such charges.

5.1.2 Za wniesienie opłat lotniskowych w wysokości, terminie i w sposób
wskazany na fakturach oraz za wszystkie zobowiązania powstałe z
tego tytułu, w tym odsetki za opóźnienie terminowej realizacji
płatności, odpowiada użytkownik statku powietrznego. Jeżeli PPL
posiada jednoznaczną informację, że usługobiorcą jest podmiot
inny, niż użytkownik statku powietrznego, opłatami może być
obciążony ten usługobiorca. Jeżeli usługobiorca inny, niż użytkownik
statku powietrznego, odmawia dokonania płatności lub dokonuje ich
nieterminowo, należnymi opłatami i odsetkami zostanie obciążony
użytkownik statku powietrznego.

5.1.2 The aircraft operator is responsibie for effecting payments in respect
of airport charges in the amount, time and manner indicated in
invoices, as well as for all liabilities arising in connection therewith,
including interest accrued on late payments. If PPL has ciear
knowiedge that the customer is an entity other than the aircraft user,
PPL may request that payments be made by this customer. If the
customer other than the aircraft operator refuses to effect payments
or doesnot effect payments in a timely manner, all applicable
charges and interest are to be incurred by the aircraft operator.

5.1.3 Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN).
Płatności powinny być dokonywane w złotych polskich (PLN).

5.1.3 Customers are invoiced in Polish zlotys (PLN). The payments are to
be made in Polish zlotys (PLN).

5.1.4 Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane w
następujący sposób:

5.1.4 Payments of airport charges can be made in the following manner:

a) w trybie bieżącym, a) on an ongoing basis,

b) w formie przedpłaty, b) by a prepayment,

c) w trybie rozliczeń okresowych. c) in the form of periodical settlements.

Dokonywanie płatności w formie przedpłaty lub w trybie rozliczeń
okresowych wymaga uzyskania przez usługobiorcę  zgody PPL i
może być uwarunkowane wymogiem zawarcia stosownej umowy.

Effecting prepayments or payments on a periodical basis requires
the customer to obtain PPL’s consent and may be contingent on the
requirement to conclude a relevant agreement.

5.1.5 Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji
związanych z regulowaniem płatności na rzecz PPL, naliczane
przez bank usługobiorcy oraz banki i inne instytucje pośredniczące
w realizacji transakcji płatności.

5.1.5 The customer bears the costs of all bank charges and commissions
connected with making payments to PPL that were levied by the
customer’s bank as well as other banks and intermediary institutions
involved in the execution of payment transactions.

5.1.6 Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą przyjmowane w
ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Reklamacje powinny być
zgłoszone w formie pisemnej na adres, o którym mowa w pkt. 6.1.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez PPL wynosi 30 dni od daty jej
otrzymania. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od
obowiązku terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wystawionych przez PPL faktur.  

5.1.6 Any complaints concerning the invoices issued have to be filed
within 30 days of the invoice issuing date. They should be submitted
in writing to the address specified in point 6.1. PPL will resolve the
complaint within 30 days of the lodging date. Filing a complaint does
not relieve the customer from the obligation of timely effecting the
payments of all the amounts specified in the invoices issued by PPL.

5.1.7 PPL może odmówić świadczenia usług oraz zastrzega sobie prawo
ograniczenia lub wstrzymania zezwoleń ruchowych usługobiorcom,
którzy nie respektują warunków określonych w niniejszym
dokumencie, w tym w szczególności nie regulują lub nieterminowo
regulują swoje zobowiązania z tytułu opłat lotniskowych.

5.1.7 PPL can refuse to provide services and reserves the right to restrict
or withhold aircraft movement permissions to the customers failing
to fulfill the conditions specified herein, in particuiar, in respect of the
customers who fail to effect payments or are in default with the
payments for airport charges.

5.1.8 PPL jako zarządzający Lotniskiem Chopina, ma prawo zatrzymać
statek powietrzny tymczasowo w celu zabezpieczenia roszczenia z
tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku
powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

5.1.8 As the operator of Warsaw Chopin Airport, PPL can temporarily
detain an aircraft as a security for the claim in respect of airport
charges payabie to PPL by the aircraft operator and damage caused
by the aircraft operator to the airport facilities.

5.1.9 Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie
zapłaty należności,  złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w
razie dokonania zajęcia na podstawie postanowienia sądowego.

5.1.9 The temporary detention of an aircraft expires once an adequate
payment is made, security is provided or the aircraft seizure is
performed following a court decision.

5.1.10 Obce statki powietrzne korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej, w
zakresie i na warunkach określonych w przepisach
międzynarodowych, z wyłączenia spod zajęcia zabezpieczającego
roszczenie.

5.1.10 On the territory of the Republic of Poland, foreign aircraft are
exempt, on the terms and conditions specified in relevant
international regulations, from seizure to secure a claim.

5.2 Płatności w trybie bieżącym 5.2 Payments made on an ongoing basis

5.2.1 Płatności z tytułu opłat lotniskowych realizowane w trybie bieżącym
powinny być dokonywane przez usługobiorcę gotówką lub za
pomocą karty płatniczej w „Punkcie pobierania opłat lotniskowych”
przed wykonaniem każdego startu statku powietrznego z Lotniska
Chopina.

5.2.1 The airport charges settled on an ongoing basis should be paid by
the customer by cash or by payment card at the ‘Airport charges
collection point’ prior to each aircraft take-off from Chopin Airport.

5.2.2 Dopuszcza się dokonywanie płatności z tytułu opłat lotniskowych w
imieniu usługobiorcy przez reprezentującego go agenta obsługi
naziemnej. W takim przypadku płatność musi być wniesiona
najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu startu statku
powietrznego z Lotniska Chopina, po uprzednim przesłaniu
stosownych informacji na adres, o którym mowa w pkt. 6.1.

5.2.2 Airport charges may be paid by a ground handling agent acting on
behalf of the customer. In such case the payment must be made not
later than on the first working day following the aircraft take-off from
Chopin Airport after relevant information is submitted to the address
referred to in point 6.1.

5.2.3 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart
płatniczych lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy z konieczności
uregulowania należnych opłat lotniskowych.

5.2.3 A refusal to accept the payment cards or banknotes that have been
withheld or questioned does not release the customer from the
obligation to pay the applicable airport charges.
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5.3 Płatności w formie przedpłaty 5.3 Payments in the form of prepayment

5.3.1 Płatności z tytułu opłat lotniskowych realizowane w formie
przedpłaty mogą dotyczyć usług, z których usługobiorca planuje
korzystać jednorazowo, sporadycznie lub systematycznie.

5.3.1 Airport charges paid by a prepayment can apply to services which
the customers intend to use on a one-off, irregular or regular basis.

5.3.2 Jeżeli usługobiorca planuje systematyczne korzystanie z usług,
przedpłata może obejmować okres nie krótszy niż jeden tydzień i
nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy.

5.3.2 If the customer intends to use the services on a regular basis, the
prepayment may cover a period not shorter than one week and not
longer than one calendar month.

5.3.3 Usługobiorca, który chce dokonywać płatności opłat lotniskowych w
formie przedpłaty powinien wystąpić do PPL z wnioskiem, zgodnym
ze wzorem ustalonym przez PPL. Wzór wniosku jest dostępny na
stronie internetowej www.lotnisko-chopina.pl w części B2B w
zakładce „Opłaty”. Wniosek powinien być przesłany przez
usługobiorcę na adres, o którym mowa w pkt. 6.2.

5.3.3 The customer who intends to pay airport charges by a prepayment
should submit an application in accordance with the specimen
provided by PPL. The application form is available at Chopin Airport
website www.chopin-airport.pl, on the B2B subpage, in the
‘Charges’ section. The application should be sent by the customer to
the address specified in point 6.2.

5.3.4 Wysokość przedpłaty ustala się na podstawie oszacowanej przez
PPL wartości opłat lotniskowych należnych od usługobiorcy za
usługi świadczone w okresie, którego dotyczy przedpłata.

5.3.4 The amount of prepayment is determined on the basis of the value
of the airport charges due, as estimated by PPL, payable by the
customer for services to be rendered in the period covered by the
prepayment.

5.3.5 Przedpłata musi wpłynąć na rachunek bankowy PPL najpóźniej 2
dni robocze przed dniem wykonania pierwszej operacji, której
dotyczy.

5.3.5 The prepayment has to be credited to PPL’s bank account at least 2
working days prior to the date of the first operation it concerns.

5.3.6 PPL ma prawo zażądać od usługobiorcy regulowania płatności z
tytułu opłat lotniskowych w trybie bieżącym, jeżeli:

5.3.6 PPL may request the customer to pay the airport charges on an
ongoing basis if:

a) przedpłata nie wpłynie na rachunek PPL w wymaganym
terminie,

a) the prepayment is not credited to PPL’s bank account within the
required time limit,

b) kwota wniesionej przedpłaty będzie niższa od oszacowanej
przez PPL wartości opłat lotniskowych należnych od
usługobiorcy za usługi świadczone w okresie, którego dotyczy
przedpłata.

b) the amount of the prepayment is lower than the value of the
airport charges due, as estimated by PPL, payable by the
customer for services to be rendered in the period covered by
the prepayment.

5.4 Płatności w trybie rozliczeń okresowych 5.4 Payments in the form of periodical settlements

5.4.1 Usługobiorca, który w danym sezonie rozkładowym wykonuje lub
planuje wykonać przynajmniej 10 lądowań na Lotnisku Chopina i
średniomiesięczna wysokość opłat lotniskowych z tego tytułu
wynosi ponad 2 000 PLN netto, może dokonywać płatności z tytułu
opłat lotniskowych w trybie rozliczeń okresowych – przelewem na
podstawie zbiorczych faktur z odroczonym terminem płatności,
wystawianych za okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 1 miesiąc
kalendarzowy.

5.4.1 The customer who in a given schedule season performs or plans to
perform at least 10 landing operations at Chopin Airport, where the
respective average monthly airport charges exceed PLN 2 000 net,
may pay the airport charges in the form of periodical settlements –
by bank transfer against collective invoices with a deferred payment
period, issued for settlement periods not longer than one calendar
month.

5.4.2 W celu uzyskania zgody na dokonywanie płatności opłat
lotniskowych w trybie rozliczeń okresowych usługobiorca powinien
wystąpić do PPL z wnioskiem. Wniosek powinien być przesłany
przez usługobiorcę na adres, o którym mowa w pkt. 6.2.

5.4.2 To obtain consent for effecting airport charges in the form of
periodical settlements the customer should submit an application to
PPL. The application should be sent to the address specified in point
6.2.

5.4.3 PPL może żądać złożenia przez usługobiorcę dokumentów
potwierdzających jego zdolność i wiarygodność kredytową oraz
standing finansowy.

5.4.3 PPL may request the customer to provide documents confirming the
customer’s credit worthiness and capacity as well as financial
standing.

5.4.4 PPL ma prawo żądania od usługobiorcy, który wystąpił z wnioskiem
lub który uzyskał zgodę na dokonywanie płatności w trybie rozliczeń
okresowych, złożenia zabezpieczenia płatności w formie
nieoprocentowanego depozytu lub bezwarunkowej, nieodwołalnej i
płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej wystawionej przez
pierwszorzędny bank. Zarówno bank, jak i treść gwarancji
bankowej, powinny być wcześniej zaakceptowane przez PPL.
Kwota depozytu lub gwarancji bankowej nie może być niższa niż
równowartość opłat lotniskowych brutto za trzy kolejne okresy
rozliczeniowe.

5.4.4 PPL has the right to require that the customer who requested or
obtained the approval to make periodical payments provide an
interest-free security deposit or lodge an unconditional and
irrevocable bank guarantee payable at first demand and issued by a
first rate bank. The bank and the bank guarantee contents are
subject to PPL’s prior approval. The amount of the security deposit
or bank guarantee must not be lower than the total gross value of
airport charges for three consecutive settlement periods.

5.4.5 PPL zastrzega sobie prawo monitorowania należnych od
usługobiorcy opłat lotniskowych w celu weryfikacji i aktualizacji
kwoty zabezpieczenia. W razie wzrostu wartości tych opłat PPL ma
prawo zażądać od usługobiorcy podwyższenia złożonego przez
niego zabezpieczenia.

5.4.5 PPL reserves the right to monitor the airport charges due from the
customer for the purpose of verifying and updating the amount of
security. If the value of the airport charges due increases, PPL has
the right to request that the customer increase the value of the
security.

5.4.6 Jeżeli PPL zażąda od usługobiorcy złożenia lub zwiększenia
zabezpieczenia, a usługobiorca nie dokona tego w wyznaczonym
terminie, PPL może cofnąć zgodę na dokonywanie płatności w
trybie rozliczeń okresowych.

5.4.6 If PPL requests the customer to lodge or increase the security and
the customer fails to do so within a set time limit, PPL may withdraw
its consent for the customer to settle payments periodically.
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5.4.7 W razie zakończenia dokonywania płatności w trybie rozliczeń
okresowych usługobiorca otrzyma zwrot niewykorzystanej części
złożonego zabezpieczenia w terminie 2 miesięcy od dnia
rozpoczęcia dokonywania płatności w inny sposób.

5.4.7 In the event the customer ceases to make payments in the form of
periodical settlements, the customer shall receive a return of the
unused part of the lodged security within 2 months of the day the
customer begins effecting payments in a different manner.

5.4.8 Usługobiorca, który złożył zabezpieczenie i zaprzestał korzystania z
usług Lotniska Chopina otrzyma zwrot niewykorzystanej części
złożonego zabezpieczenia w terminie 2 miesięcy od dnia wykonania
ostatniego lotu.

5.4.8 The customer who lodged a security and ceases to use Chopin
Airport services shall receive a return of the unused part of the
lodged security within 2 months of the day the last flight is
performed.

5.4.9 Jeśli usługobiorca uzyskał zgodę PPL na dokonywanie płatności w
trybie rozliczeń okresowych, a nie reguluje swoich zobowiązań
wobec PPL, PPL zastrzega sobie prawo do cofnięcia tej zgody oraz
dokonania wypłaty z zabezpieczenia kwoty równej kwocie
nieuregulowanych przez usługobiorcę zobowiązań wobec PPL, o ile
takie zabezpieczenie zostało wcześniej złożone. 

5.4.9 If the customer has obtained PPL’s consent to make payments in the
form of periodical settlements, but fails to effect them, PPL reserves
the right to withdraw the consent and make a deduction from the
security in the amount equal to the amount of the customer’s
outstanding liabilities towards PPL, provided that such a security has
been previously lodged.

W przypadku cofnięcia zgody usługobiorca zobowiązany jest do
dokonywania płatności z tytułu opłat lotniskowych w trybie bieżącym
lub w formie przedpłat oraz do uregulowania wszystkich
wymagalnych należności. Warunkiem przywrócenia możliwości
dokonywania płatności w trybie rozliczeń okresowych jest
uregulowanie wszystkich wymagalnych należności wobec PPL oraz
złożenie przez usługobiorcę zabezpieczenia, o którym mowa w pkt.
5.4.4.

If the consent is withdrawn, the customer is required to pay airport
charges on an ongoing basis or by prepayments and to pay in full all
amounts due. The periodical settlements procedure can be
reinstated provided that all the amounts due to PPL have been paid
in full and the customer lodges a security referred to in point 5.4.4.

5.4.10 Jeśli usługobiorca uzyskał zgodę PPL na dokonywanie płatności w
trybie rozliczeń okresowych i nieterminowo reguluje swoje
zobowiązania wobec PPL, PPL zastrzega sobie prawo do
zawieszenia tej zgody. W takiej sytuacji usługobiorca zobowiązany
jest do dokonywania płatności z tytułu opłat lotniskowych w trybie
bieżącym lub w formie przedpłaty. 

5.4.10 If the customer has obtained PPL’s consent to make payments in the
form of periodical settlements, but fails to pay the amounts due to
PPL in time, PPL reserves the right to suspend the consent. In such
case, the customer is required to pay airport charges on an ongoing
basis or by prepayments.

Warunkiem przywrócenia zgody na dokonywanie płatności w trybie
rozliczeń okresowych jest uregulowanie przez usługobiorcę
wymagalnych należności, terminowe regulowanie przez
usługobiorcę wszystkich płatności z tytułu opłat lotniskowych lub
przedpłat w ciągu trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych oraz
złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 5.4.4, o ile takie
zabezpieczenie nie zostało wcześniej złożone.

The periodical settlements procedure can be reinstated provided
that the customer pays in full all amounts due to PPL, settles in a
timely manner all payments or prepayments in respect of airport
charges in three subsequent calendar months and lodges a security
referred to in point 5.4.4, unless such a security has been previously
lodged.

5.4.11 Z tytułu opóźnienia płatności PPL będzie naliczał odsetki w
wysokości odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie regulacjami polskiego prawa.

5.4.11 In the case of payment default, PPL shall charge interest according
to statutory interest rates in consistency with relevant provisions of
the Polish law.

6. KONTAKT 6. CONTACT

6.1 Informacje, o których mowa w pkt. 1.7 i 1.8, reklamacje, o których
mowa w pkt. 5.1.6 oraz wszelkie zapytania i sugestie związane z
naliczaniem i fakturowaniem opłat lotniskowych należy kierować na
poniższy adres:

6.1 Information referred to in points 1.7 and 1.8, complaints referred to
in point 5.1.6, as well as any questions or suggestions in connection
with the airport charges calculation and invoicing should be sent to
this address:

Adres pocztowy: P.P. „Porty Lotnicze” Mailing address: P. P. „Porty Lotnicze”

Biuro Handlowe Biuro Handlowe

Dział Controllingu Sprzedaży Dział Controllingu Sprzedaży

ul. Żwirki i Wigury 1 ul. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa 00-906 Warszawa, Poland

Faks: +48-22-650-1256 Fax: +48-22-650-1256

E-mail: aerosales.invoicing@polish-airports.com E-mail: aerosales.invoicing@polish-airports.com

6.2 Wnioski o udzielenie zniżek, o których mowa w pkt. 4.11, wnioski, o
których mowa w pkt. 5.3.3 i 5.4.2, zabezpieczenia, o których mowa w
pkt. 5.4.4 oraz wszelkie zapytania i sugestie związane z opłatami
lotniskowymi i udzielaniem zniżek od opłat lotniskowych należy
kierować na poniższy adres:

6.2 Applications for discounts referred to in point 4.11, applications
referred to in points 5.3.3 and 5.4.2, securities specified in point 5.4.4
as welI as any questions or suggestions in connection with the airport
charges and discounts are to be sent to this address:

Adres pocztowy: P.P. „Porty Lotnicze” Mailing address: P. P. „Porty Lotnicze”

Biuro Handlowe Biuro Handlowe

Dział Sprzedaży Usług Lotniczych Dział Sprzedaży Usług Lotniczych

ul. Żwirki i Wigury 1 ul. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa 00-906 Warszawa, Poland
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Tel.: +48-22-650-1167 Phone: +48-22-650-1167

+48-22-650-2359 +48-22-650-2359

Faks: +48-22-650-2341 Fax: +48-22-650-2341

E-mail: aerosales.policy@polish-airports.com E-mail: aerosales.policy@polish-airports.com

6.3 Dane, o których mowa w pkt. 2.3.5 i 4.3.4 oraz wszelkie zapytania i
sugestie związane z walidacją danych dla potrzeb naliczania i
fakturowania opłat lotniskowych należy kierować na poniższy adres:

6.3 Data referred to in points 2.3.5 and 4.3.4 and alI questions and
suggestions regarding validation of data for the purpose of calculating
and invoicing airport charges should be sent to:

Adres pocztowy: P.P. „Porty Lotnicze” Mailing address: P.P. „Porty Lotnicze”

Biuro Operacyjne Biuro Operacyjne

Zespół Rejestracji i Weryfikacji Danych
Operacyjnych

Zespół Rejestracji i Weryfikacji Danych
Operacyjnych

ul. Żwirki i Wigury 1 ul. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa 00-906 Warszawa, Poland

Tel. : +48-22-650-2531 Phone: +48-22-650-2531

+48-22-650-2532 +48-22-650-2532

Faks: +48-22-650-2535 Fax: +48-22-650-2535

E-mail: waldan@polish-airports.com E-mail: waldan@polish-airports.com
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GEN 4.1.13 LOTNISKO WROCŁAW/STRACHOWICE
WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME

1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS

Dla celów niniejszej taryfy wprowadza się następujące definicje
użytych w niej pojęć:

The following definitions are in force for the purpose of this tariff:

1.1 PLW S.A. - Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna, adres: 54-530
Wrocław, ul. Graniczna 190.

1.1 PLW S.A. - Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna, address:
54-530 Wrocław, ul. Graniczna 190.

1.2 Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków
powietrznych.

1.2 Aircraft operator - an aircraft owner or any other entity registered
as an aircraft operator in the aircraft register.

1.3 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) -
maksymalna masa startowa statku powietrznego będąca wartością
podaną w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego lub
innym równorzędnym dokumencie.

1.3 Maximum take-off mass of an aircraft (MTOM) - maximum take-
off mass of an aircraft, specified in the Certificate of Airworthiness or
another equivalent official document.

1.4 Pasażer - osoba podróżująca statkiem powietrznym, nie będąca
członkiem jego załogi.

1.4 Passenger - a person travelling aboard the aircraft but not
registered as its crew member.

1.5 Pasażer w tranzycie - pasażer, który przyleciał na lotnisko i nie
opuszczając statku powietrznego, kontynuuje podróż tym samym
statkiem powietrznym.

1.5 Transit passenger - a passenger who arrives at the airport and
continues journey on the same aircraft without disembarking.

1.6 Połączenie regularne - połączenie lotnicze, w którym w każdym
locie miejsca w statkach powietrznych przeznaczone do przewozu
pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do
nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami
według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach
czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.6 Scheduled connection - an air connection, in which in every flight
the aircraft space for the carriage of passengers, baggage, cargo or
mail is offered to the public for sale and the transport is performed
between the same points according to the published schedule or at
fixed intervals or with a frequency indicating the regularity of flights.

1.7 Lot czarterowy - lot dokonywany na podstawie umowy czarteru
lotniczego, w którym przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji
czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku
powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów,
bagażu, towarów lub poczty, wskazanych przez czarterującego.

1.7 Charter flight - a flight performed on the basis of air charter
contract, in which an air carrier undertakes to supply to the charterer
a specified number of passenger seats or specified aircraft capacity
in order to perform a specified transport of passengers, luggage,
cargo or mail indicated by the charterer.

1.8 Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków
personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w
celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych.

1.8 Training flight - a flight which is performed by the candidates for
crew members or by crew members in order to obtain new
qualifications.

1.9 Przewoźnik generujący duży ruch - przewoźnik operujący w PLW
S.A., obsługujący połączenia regularne w ruchu międzynarodowym,
generujące rocznie co najmniej „n” x 4 250 odlatujących pasażerów
rocznie każde (gdzie „n” jest liczbą startów w tygodniu).

1.9 Carrier generating extraordinary traffic - a carrier operating in
PLW S.A., serving scheduled connections in international traffic, of
which each generates at least “n” x 4 250 departing passengers per
year (where “n” is the number of take-offs per week).

1.10 Nowe połączenie - połączenie regularne do portu
nieobsługiwanego przez żadnego przewoźnika operującego w PLW
S.A., w okresie dwóch lat poprzedzających planowane
uruchomienie połączenia.

1.10 New connection - scheduled connection to the airport which was
not served by any carrier operating in PLW S.A. within the last two
years before the planned launching of this connection.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. GENERAL PROVISIONS

2.1 Opłaty objęte taryfą dokonywane są na rzecz PLW S.A. przez
użytkownika statku powietrznego korzystającego z usług świad-
czonych przez PLW S.A. W przypadku trudności z identyfikacją
użytkownika statku powietrznego, opłatami będzie obciążony
właściciel statku.

2.1 Fees set forward in the tariff shall be made in favour of PLW S.A. by
the user of the aircraft benefiting from services provided by PLW
S.A. In the event that the identification of the aircraft user is rendered
difficult, the fees shall be charged to the aircraft owner.

2.2 Skorzystanie z usług PLW S.A. jest jednoznaczne z przyjęciem
wszystkich warunków niniejszej taryfy.

2.2 Usage of the services of PLW S.A. shall be tantamount to
acceptance of the entirety of the terms and conditions of the present
tariff.

2.3 Opłaty składają się z: 2.3 The charges consist of:

2.3.1 Opłat standardowych, w których skład wchodzą: 2.3.1 Standard charges, including:

- opłata za lądowanie obejmująca również start statku
powietrznego,

- landing charge covering also the take-off of the aircraft,

- opłata za postój statku powietrznego, - parking charge,

- opłata za pasażera odlatującego, - departing passenger charge,

- opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa
pasażerów i ich bagażu.

- passenger and luggage security provision and security check
charge.

2.3.2 Opłat dodatkowych. 2.3.2 Additional charges.

2.4 Opłaty za usługi dodatkowe, nie ujęte w niniejszej taryfie, a
świadczone na wniosek użytkownika statku powietrznego, muszą
być uzgodnione z PLW S.A. oddzielnie, przed wykonaniem usługi.

2.4 The charges for additional services, not included in this tariff, and
rendered at the request of the aircraft user, have to be agreed with
PLW S.A. prior to the provision of such service.
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2.5 Stawki opłat podane w niniejszej taryfie są stawkami netto, do
których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej
odrębnymi przepisami.

2.5 The charges set forward in the present tariff are net, and VAT shall
be added thereto in accordance with the rates being in force in the
Polish Tax Law.

2.6 Stawki opłat są określone w złotych polskich (PLN). 2.6 The charges are expressed in Polish zlotys (PLN).

3. OPŁATY STANDARDOWE 3. STANDARD CHARGES

3.1 Opłata za lądowanie statku powietrznego 3.1 Landing charge

Opłata pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na
lotnisku. Opłata obejmuje również start statku powietrznego.

The landing charge is payable for each landing of the aircraft at the
aerodrome. This charge contains also the take-off charge.

LĄDOWANIE
STATKU POWIETRZNEGO

Maksymalna masa startowa statku 
powietrznego (MTOM)

STAWKA 
[PLN]

LANDING
OF THE AIRCRAFT

Maximum take-off mass 
of the aircraft (MTOM)

CHARGE 
[PLN]

Ruch krajowy i 
międzynarodowy

do 3 t 80,00

Domestic and international 
traffic

up to 3 t 80.00

powyżej 3 do 10 t 275,00 more than 3 up to 10 t 275.00

powyżej 10 do 30 t 600,00 more than 10 up to 30 t 600.00

powyżej 30 do 50 t 975,00 more than 30 up to 50 t 975.00

powyżej 50 do100 t 1 560,00 more than 50 up to 100 t 1 560.00

powyżej 100 do 150 t 2 500,00 more than 100 up to 150 t 2 500.00

powyżej 150 do 250 t 5 000,00 more than 150 up to 250 t 5 000.00

powyżej 250 t 20 000,00 more than 250 t 20 000.00

Dla śmigłowców opłata za lądowanie wynosi 50% stawki określonej
w powyższej tabeli.

In case of helicopters the landing charge amounts to 50% of the
charges specified in the table above.

3.2 Opłata za postój statku powietrznego 3.2 Parking charge

Opłata pobierana jest za postój statku powietrznego na
wyznaczonej do tego powierzchni lotniska. Czasem postoju statku
powietrznego jest czas od momentu znalezienia się na płycie
postojowej do momentu jej opuszczenia przez statek powietrzny.

The parking charge is collected for parking of the aircraft in the
designated area of the aerodrome. Parking time begins from the
time an aircraft enters the apron until the time it leaves the apron.

OPŁATA POSTOJOWA (za każdą rozpoczętą tonę 
maksymalnej masy startowej (MTOM))

STAWKA [PLN] PARKING CHARGE (for each commenced tonne of the 
maximum take-off mass (MTOM))

CHARGE [PLN]

Pierwsze 4 godziny postoju 0,00 First 4 hours of parking 0.00

Każde rozpoczęte 24 godziny 6,00 Every commenced 24 hours 6.00

3.3 Opłata za pasażera odlatującego 3.3 Departing passenger charge

Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego
pasażera odlatującego.

Departing passenger charge is payable per each departing
passenger.

PASAŻER ODLATUJĄCY STAWKA [PLN] DEPARTING PASSENGER CHARGE [PLN]

Ruch krajowy i międzynarodowy 32,00 Domestic and international traffic 32.00

Opłacie nie podlegają: The following shall be exempted from the charge:

- pasażerowie w tranzycie, - transit passengers,

- dzieci do lat 2, nieuprawnione do zajmowania miejsca
pasażerskiego w samolocie.

- children under 2 years of age not entitled to occupy a passenger
seat in the aeroplane.

3.4 Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa
pasażerów i ich bagażu

3.4 The passenger and luggage security provision and security check
charge

Opłata za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa
pasażerów i ich bagażu pobierana jest za każdego pasażera
odlatującego.

The passenger and luggage security provision and security check
charge is payable per each departing passenger.

PASAŻER ODLATUJĄCY STAWKA [PLN] DEPARTING PASSENGER CHARGE [PLN]

Ruch krajowy i międzynarodowy 4,85 Domestic and international traffic 4.85

Opłacie nie podlegają: The following shall be exempted from the charge:

- pasażerowie w tranzycie, - transit passengers,

- dzieci do lat 2, nieuprawnione do zajmowania miejsca
pasażerskiego w samolocie.

- children under 2 years of age not entitled to occupy a passenger
seat in the aeroplane.
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4. ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG 4. SERVICES RENDERING REFUSAL

4.1 PLW S.A. może odmówić świadczenia usług usługobiorcom, którzy
nie respektują warunków niniejszej taryfy, w tym nieterminowo
regulują swoje płatności.

4.1 PLW S.A. can refuse to render services to the users not respecting
conditions of this tariff and/or delaying their payments.

5. OPŁATY DODATKOWE 5. ADDITIONAL CHARGES

5.1 Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych 5.1 Removal of contaminations from aerodrome surfaces

Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych
zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkowników lotniska w
następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m

2
:

Fees for removal of the contamination from aerodrome surfaces
caused by the aerodrome users are collected for each commenced
10 square metres of the cleaned area and are as follows:

RODZAJ OPŁATY STAWKA [PLN] CHARGE DESCRIPTION CHARGE [PLN]

Usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 2 000,00 Removal of spilled fuel and/or grease 2 000.00

Usunięcie innych zanieczyszczeń 1 000,00 Removal of other contamination 1 000.00

5.2 Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie postoju 5.2 Additional protection of the aircraft during parking

Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczania
statków powietrznych podczas postoju w porcie lotniczym:

Fees are collected for non-standard security service for the aircraft
parking at the airport as follows:

RODZAJ OPŁATY STAWKA [PLN] CHARGE DESCRIPTION CHARGE [PLN]

Ochrona statku powietrznego przez wyznaczonego
strażnika za każdą rozpoczętą godzinę pracy każdego
strażnika

150,00
Protection of the aircraft by the special guard per each
commenced hour per each guard 150.00

Specjalne oświetlenie stanowiska postojowego za każdą
rozpoczętą dobę za 1 punkt  świetlny

50,00
Special lighting of the aircraft stand per each commenced
24 hours per 1 light source

50.00

Wygrodzenie stanowiska postojowego 500,00 Enclosure (fence) around aircraft stand 500.00

5.3 Zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną tankowania/
roztankowywania statku powietrznego w czasie wchodzenia/
wychodzenia lub przebywania pasażerów na pokładzie, zgodnie z
decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego
uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego.

5.3 Airport Fire Brigade's assistance during refuelling/defuelling of the
aircraft when the passengers enter/exit or stay onboard of the
aircraft, in accordance with a decision taken by the commander of
the aircraft or another duly authorised representative of the aircraft
user.

RODZAJ OPŁATY STAWKA [PLN] CHARGE DESCRIPTION CHARGE [PLN]

Zabezpieczenie przez Lotniskową Straż Pożarną
tankowania/roztankowywania statku powietrznego w
czasie wchodzenia/wychodzenia lub przebywania
pasażerów na pokładzie za 1 operację

100,00

Airport Fire Brigade's assistance during refuelling/
defuelling of the aircraft when the passengers enter/exit or
stay onboard of the aircraft for 1 operation

100.00

6. ZNIŻKI WRAZ Z ICH WYSOKOŚCIĄ ORAZ ZASADAMI
STOSOWANIA

6. DISCOUNTS - AMOUNT AND CONDITIONS OF APPLICATION

6.1 Zniżki od opłat za lądowanie 6.1 Discounts on landing charges

Użytkownikowi statku powietrznego udziela się zniżki od opłat za
lądowanie, wyrażonej jako odsetek opłaty określonej w punkcie 3:

An aircraft user shall be given a discount on landing charge,
expressed as a percentage of the landing charge defined in point 3:

- na nowe połączenie - 99% w ciągu pierwszych 6 miesięcy, 50% w
ciągu kolejnych 6 miesięcy funkcjonowania połączenia;

- a new connection - 99% in the first 6 months, 50% within the
following 6 months of the operation of the connection;

- w połączeniach regularnych na małych dystansach (do 500 km) -
30%;

- scheduled short-distance connections (up to 500 km) - 30%;

- w połączeniach regularnych wykonywanych przynajmniej 6 razy w
tygodniu - 5%;

- scheduled connections operated at least 6 times a week - 5%;

- dla czarterów w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca)  -
30%.

- charters in winter season (from 1st of November to 31st of March)
- 30%.

W przypadku możliwości uzyskania kilku zniżek z różnych tytułów,
uzyskane zniżki sumuje się, jednak łączna wielkość udzielanej zniżki
nie może przekroczyć 99% opłaty.

In case different discounts can be applied they shall be summed up,
however, the total value of the granted discount shall not exceed
99% of the charge.

6.2 Obniżona opłata pasażerska dla przewoźników generujących duży
ruch

6.2 Reduced passenger charge for the carriers generating extraordinary
traffic
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W przypadku połączeń regularnych w ruchu międzynarodowym,
obsługiwanych przez jednego przewoźnika, generujących co
najmniej “n“ x 4 250 odlatujących pasażerów rocznie każde (gdzie
“n“ jest liczbą startów w tygodniu), liczbę pasażerów odlatujących,
obsłużonych przez jednego przewoźnika, sumuje się i stosuje dla
niej obniżoną opłatę pasażerską wg następującej tabeli:

In case of scheduled connections in international traffic, served by
one carrier, of which each generates at least “n” x 4 250 departing
passengers per year (where “n” is the number of take-offs per week),
the number of departing passengers, served by one carrier is
summed up, and the reduced passenger charge, according to the
table below, is applied:

Liczba odlatujących pasażerów obsłużonych w ciągu 12 
miesięcy

Stawka [PLN] Total number of departing passengers served within 12 months Charge [PLN]

10 000 - 50 000 24,00 10 000 - 50 000 24.00

50 001 - 100 000 20,00 50 001 - 100 000 20.00

100 001 - 200 000 10,00 100 001 - 200 000 10.00

200 001 - 300 000 8,00 200 001 - 300 000 8.00

300 001 - 400 000 7,00 300 001 - 400 000 7.00

ponad 400 000 5,00 above 400 000 5.00

Obniżona opłata pasażerska stosowana jest na podstawie
początkowej deklaracji przewoźnika co do planowanej wielkości
ruchu upoważniającej do tej zniżki. Zniżka weryfikowana jest po
upływie roku w oparciu o rzeczywistą wielkość wygenerowanego
ruchu.

The reduced charge is applied on the basis of an initial carrier’s
declaration regarding the planned traffic entitling him to the discount.
The discount is verified after one year by comparing the declared
figures with the real amount of generated traffic.

UWAGA REMARK

Tabela obniżonych opłat pasażerskich zawarta w punkcie 6.2
nie może być stosowana łącznie ze zniżkami z punktu 6.1.

The table of reduced charges included in point 6.2 cannot be
applied together with the discounts described in point 6.1.

6.3 Dla statków powietrznych w lotach szkolnych udziela się zniżki na
opłatę za lądowanie do 80% od stawek określonych w punkcie 3.

6.3 In case of aircraft performing training flights the discount up to 80%
on landing charge defined in point 3 is applicable.

7. ZWOLNIENIA Z OPŁAT 7. EXEMPTIONS FROM CHARGES

7.1 PLW S.A. nie pobiera opłat lotniskowych od podmiotu realizującego
w interesie publicznym zadania związanego z wykonaniem lotu w
przypadkach opisanych poniżej.

7.1 PLW S.A. shall not charge the aerodrome taxes from an entity
performing tasks in the public interest associated with the
performance of a flight in the following cases.

1) W celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich
usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że
lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, potwierdzonej:

1) Aimed at the prevention or removal of the consequences of
natural disasters and saving the life or health of people, unless
the flight is performed as part of a business activity, to be
confirmed by:

a) statusem lotu: a) flight status:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu
niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez
odpowiednie służby medyczne), lub

- HOSP (flight of an aircraft performed to provide medical
help, reported by suitable medical services), or

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję
poszukiwawczo-ratowniczą), lub

- SAR (flight of an aircraft engaged in a search and rescue
operation), or

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji
humanitarnej), lub 

- HUM (flight of an aircraft taking part in a humanitarian
operation), or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu; b) a suitable note in the flight plan;

2) W przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa
państwa lub porządku publicznego, potwierdzonych:

2) In the cases of border protection, provision of state security or
public order, as confirmed by:

a) statusem lotu: a) flight status:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego
w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży
Granicznej), lub

- STATE (flight of a state and civilian aircraft on military,
police, customs or border missions), or

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje
zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym,
porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

- GARDA (password allowing an aircraft to perform tasks
associated with public security, public order and border
protection), or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu; b) a suitable note in the flight plan;

3) Wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego
monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa,
przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub
osoby zajmującej stanowisko równorzędne, potwierdzonego:

3) Exclusively for the purpose of carrying, under an official
mission, of a reigning monarch and his or her closest family, a
head of state, a chairman of a parliament or its chamber, a
head of government or a person holding an equivalent position,
as confirmed by:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany
przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

a) flight status HEAD (flight of a Polish aircraft granted by the
Head of Government Protection Bureau), or

b) odpowiednią uwagą w planie lotu. b) a suitable note in the flight plan.

8. WARUNKI PŁATNOŚCI 8. CONDITIONS OF PAYMENT

8.1 Opłaty wymienione w niniejszej taryfie są pobierane przez PLW S.A.
przed startem.

8.1 Charges quoted herein are collected by PLW S.A. prior to take-off.

8.2 Kasa walutowa PLW S.A. wyznaczona do pobierania opłat
przyjmuje:

8.2 PLW S.A. cash desk designated for collection of payments accepts:
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- karty kredytowe: DINERS CLUB, JCB, MASTER CARD, MASTER
CARD ELECTRONIC, VISA, VISA ELECTRON, POLCARD,
AMERICAN EXPRESS, BIS, MAESTRO;

- credit cards as follows: DINERS CLUB, JCB, MASTER CARD,
MASTER CARD ELECTRONIC, VISA, VISA ELECTRON,
POLCARD, AMERICAN EXPRESS, BIS, MAESTRO;

- wpłaty gotówkowe będą przyjmowane w wyjątkowych
sytuacjach.

- payment in cash will be accepted in exceptional cases only.

8.3 Na podstawie umowy zawartej z firmą “Polcard” prowadzącą
obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart kredytowych
wymienionych w punkcie 8.2, PLW S.A. jest zobowiązany do
zatrzymania karty kredytowej lub odmowy jej honorowania jeśli
dyspozycję taką wydał przedstawiciel firmy “Polcard”. Za decyzję
przyjmuje się polecenie przekazane telefonicznie przez operatora
firmy “Polcard”, listę o nazwie “STOPLIST” lub ewentualną
elektroniczną odmowę transakcji.

8.3 According to the Agreement signed with “Polcard”, PLW S.A. is
obliged to refuse honouring and/or to hold permanently for “Polcard”
any credit card listed in point 8.2 in relation to which such a decision
has been issued by a “Polcard” representative. The term decision
means a statement issued by phone, the list named “STOPLIST”
issued under “Polcard” name or electronic transaction refusal.

8.4 Wszelkie zastrzeżenia wynikające z zastosowania procedury
opisanej w punkcie 8.3 należy kierować bezpośrednio do firmy
“Polcard” na adres:

8.4 Any complaints resulted from the application of the procedure
described in point 8.3 above should be sent directly to:

POLCARD POLCARD

ul. Ostrobramska 103 ul. Ostrobramska 103

04-441 Warszawa 04-441 Warszawa

Tel.: +48-22-515-3000, 515-3005 Phones: +48-22-515-3000, 515-3005

Faks: +48-22-515-3055 Fax: +48-22-515-3055

E-mail: info@polcard.com.pl E-mail: info@polcard.com.pl

8.5 PLW S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje wydane przez
przedstawicieli firmy “Polcard”.

8.5 PLW S.A. is not in any case liable for decisions undertaken by
“Polcard” representatives.

8.6 PLW S.A. ma prawo odmowy przyjęcia kart kredytowych,
banknotów i/lub czeków uszkodzonych i/lub zabrudzonych oraz
tych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości odnoszące się
do ich autentyczności.

8.6 PLW S.A. is authorized to refuse to honour any credit cards, cash
and/or cheques damaged and/or dirty whose authenticity may be,
for justified reasons, questioned.

8.7 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych (lub zatrzymanych) kart
kredytowych, banknotów i/lub czeków nie zwalnia płatnika od
konieczności uregulowania stosownych opłat wynikających z
niniejszej taryfy.

8.7 Decision to hold credit cards or to refuse to honour any credit cards,
cash or cheques does not exempt the payer from an appropriate
charge calculated on the basis of tariff described hereabove.

8.8 Od usługobiorców korzystających systematycznie z usług PLW S.A.
opłaty mogą być pobierane na podstawie zbiorczych faktur w trybie
rozliczeń okresowych, nie rzadziej niż raz w miesiącu, na
warunkach określonych w umowie zawartej z PLW S.A.

8.8 Regular users of services rendered by PLW S.A. may be invoiced
periodically, at least once a month, under conditions defined in the
agreement with PLW S.A.

8.9 Faktury dla usługobiorców są wystawiane w PLN. Płatności
powinny być dokonywane przez tych usługobiorców w PLN.

8.9 The invoices for payers are issued in PLN. The payments
transferred by those payers should be made in PLN.

8.10 Płatności powinny być realizowane w terminie i na konto bankowe
podane na fakturze.

8.10 Payments shall be paid by the date and to the bank account shown
in the invoice.

8.11 Płatności dokonywane w gotówce podlegają zaokrągleniu zgodnie z
regułą arytmetyczną do pełnej jednostki waluty płatności. Zasada ta
nie dotyczy innych form płatności.

8.11 Payments effected by cash will be rounded arithmetically to full unit
of the payment amount. This principle does not apply to other forms
of payment.

8.12 Za niezapłacone w terminie należności PLW S.A. będzie naliczał
odsetki ustawowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
regulacjami polskiego prawa.

8.12 For overdue payment of charges statutory interests will be collected,
according to the Polish law‘s regulations.

8.13 Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą rozpatrywane po
otrzymaniu przez PLW S.A. w formie pisemnej w ciągu 30 dni od
daty wystawienia faktury. Termin rozpatrzenia reklamacji przez PLW
S.A. wynosi 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.13 The claims concerning the invoices issued will be considered after
PLW S.A. receives them in written form within 30 days from the date
of issue. The decision regarding the claim will be made within up to
30 days from the claim notification date.

8.14 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku
terminowego uregulowania wszytkich zobowiązań wynikających z
wystawionych przez PLW S.A. faktur.

8.14 Notification of claim does not exempt the payer from due payments
resulting from the invoices issued by PLW S.A.

8.15 Podmioty wykonujące loty podlegające zwolnieniu z opłat
lotniskowych, o których mowa w pkt. 7.1, zobowiązane są
przekazać PLW S.A. kopię planu lotu potwierdzającego prawo do
skorzystania ze zwolnienia. Kopia planu lotu powinna być przesłana
w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do
pobierania opłat lotniskowych:

8.15 Entities operating flights subject to the exemption to aerodrome
charges, specified in point 7.1, are obliged to submit a copy of the
flight plan confirming the right to exemption to aerodrome charges to
PLW S.A. The copy of the flight plan shall be submitted 24 hours
from the time the operation subject to airport charges is performed
by:

- faksem na nr: +48-71-358-1229, - fax to fax number: +48-71-358-1229,

- pocztą elektroniczną (skan dokumentu) na adres mailowy:
oplaty@airport.wroclaw.pl.

- e-mail (scan of the document) to e-mail address:
oplaty@airport.wroclaw.pl.
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GEN 4.1.14 LOTNISKO ZIELONA GÓRA/BABIMOST
ZIELONA GÓRA/BABIMOST AERODROME

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS

1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych z
obsługą operacji startu, lądowania i postoju statków powietrznych
oraz udostępnianiem pasażerom dworca lotniczego wraz z jego
infrastrukturą techniczną na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost.
Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych,
opłat z tytułu obsługi naziemnej i opłat za inne usługi, nie
wymienione w części GEN 4.1 "OPŁATY LOTNISKOWE -
LOTNISKO ZIELONA GÓRA/Babimost".

1.1 The aerodrome charges are levied for rendering of services
connected with the aircraft take-off, landing and parking operations
as well as making terminal and its technical infrastructure available
to passengers at ZIELONA GÓRA/Babimost aerodrome. The
aerodrome charges are levied irrespective of air navigation charges,
charges for ground handling services or charges for other services
not specified in GEN 4.1 "AERODROME CHARGES - ZIELONA
GÓRA/Babimost  AERODROME".

1.2 Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe
"PORTY LOTNICZE" - Port Lotniczy ZIELONA GÓRA/Babimost,
zwane dalej PPL.

1.2 The aerodrome charges are levied by "Polish Airports" State
Enterprise, hereinafter referred to as PPL.

1.3 Opłaty lotniskowe składają się z: 1.3 The aerodrome charges include:

1.3.1 opłaty za lądowanie, 1.3.1 landing charge,

1.3.2 opłaty pasażerskiej, 1.3.2 passenger charge,

1.3.3 opłaty postojowej. 1.3.3 parking charge.

1.4 Skorzystanie z usług lotniskowych świadczonych przez PPL jest
jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i
warunków przedstawionych w części GEN 4.1.

1.4 The use by a customer of the aerodrome services rendered by PPL
is tantamount to the acceptance by the customer of all charges and
conditions set out in GEN 4.1.

1.5 Definicje: 1.5 Definitions:

1.5.1 Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOW) -
maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu,
podana w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego,
świadectwie rejestracji statku powietrznego, dzienniku pokładowym,
świadectwie zdatności w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w
locie lub innym oficjalnym dokumencie potwierdzonym przez
właściwe władze lotnicze kraju, w którym statek powietrzny jest
zarejestrowany. Jeżeli dany statek powietrzny ma kilka
certyfikowanych maksymalnych mas startowych, dla celów
naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę największa z
nich.

1.5.1 Maximum take-off weight (MTOW) - maximum take-off weight
permissible for a take-off specified in aircraft airworthiness
certificate, aircraft registration certificate, aircraft log book, noise
certificate, flight manual or any other official document confirmed by
a competent aviation authority of the state of aircraft registration.
Where an aircraft has multiple certified maximum take-off weights,
the highest maximum take-off weight shall be the basis of
aerodrome charges calculation. 

1.5.2 Polski państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany
przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (wojskowy statek
powietrzny) lub statek powietrzny używany przez jednostki
organizacyjne Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży
Pożarnej i służby celnej (statek powietrzny lotnictwa służb porządku
publicznego).

1.5.2 Polish state aircraft - an aircraft used by the Armed Forces of the
Republic of Poland (a military aircraft) or aircraft used by the Border
Guards, Police, State Fire Service or Customs Service (an aircraft
used by law and order execution authorities).

1.5.3 Obcy państwowy statek powietrzny - statek powietrzny używany
przez obce siły zbrojne (wojskowy statek powietrzny), statek
powietrzny używany przez obce jednostki organizacyjne straży
granicznej, policji, państwowej straży pożarnej i służby celnej (statek
powietrzny lotnictwa służb porządku publicznego).

1.5.3 Foreign state aircraft - an aircraft used by foreign armed forces (a
military aircraft) or aircraft used by foreign border guards, police, fire
or customs service units (aircraft used by law and order execution
authorities).

1.5.4 Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego
lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków
powietrznych prowadzonego w kraju, w którym statek powietrzny
jest zarejestrowany.

1.5.4 Aircraft operator - an owner or any other entity registered as an
aircraft operator in the aircraft register kept by the state of aircraft
registration.

1.5.5 Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której
wykonywane są przez PPL usługi związane z obsługą operacji
startu, lądowania i postoju statku powietrznego. Usługobiorcą może
być:

1.5.5 Customer - a natural or legal person or an entity not having a status
of a legal person to whom PPL renders the services connected with
aircraft take-off, landing or parking operations. A customer may be
one of the following:

1.5.5.1 użytkownik statku powietrznego, 1.5.5.1 aircraft operator,

1.5.5.2 Inna osoba wykonująca lub na rzecz której jest wykonywana
operacja startu lub lądowania statku powietrznego, a w
szczególności:

1.5.5.2 another entity performing itself an aircraft take-off or landing
operation or on behalf of whom such an operation is performed, in
particular:

a) przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany
lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w
ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share)
przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

a) an air carrier whose code is given to a flight number and where
take-off or landing is performed under a code share agreement,
an air carrier who actually performs such an operation,
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b) osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny
nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy,
leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze,
upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

b) a natural or legal person or an entity not having a status of a
legal person who is not an aircraft owner and uses an aircraft
under a rent, lease, lend or similar agreement authorizing such
person or entity to operate a particular aircraft.

1.5.6 Pasażer - osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w
momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub
lądowania, nie będąca członkiem jego załogi.

1.5.6 Passenger - a person staying on board of an aircraft at the time of
take-off or landing who is not a crew member.

1.5.7 Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na
lotnisko ZIELONA GÓRA/Babimost i kontynuuje podróż tym samym
statkiem powietrznym, bez opuszczania jego pokładu.

1.5.7 Direct transit passenger - a passenger who arrives at ZIELONA
GÓRA/Babimost aerodrome and continues the journey on the same
aircraft without disembarking.

1.5.8 Lądowanie handlowe - lądowanie w celu zabrania lub
pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty,
przewożonych odpłatnie.

1.5.8 Commercial landing - a landing operation performed to load or
unload passengers, baggage, cargo, or mail as a paid service.

1.6 Do podanych w części GEN 4.1 stawek opłat dolicza się podatek od
towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa
polskiego, obowiązującej w dniu wykonania usługi. Na dzień
publikacji stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług
świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych
podmiotów wykonujących rejsy w transporcie międzynarodowym
(art. 83, pkt. 1 ust. 8 Ustawy o podatku od towarów i usług). Do
pozostałych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości
22%.

1.6 The Value Added Tax on goods and services (VAT) stipulated in the
Polish law effective on the day of rendering a service is added to
charges set out in GEN 4.1. On the day of publishing hereof, VAT of
0% applies to services rendered to air carriers and other entities
operating flights in the international air transport (article 83, point 1
paragraph 8 of Act on Value Added Tax). VAT of 22% applies to the
other services.

1.7 Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania do PPL aktualnych
informacji dotyczących statków powietrznych, które będą użytkować
w danym roku kalendarzowym, z podaniem ich znaków
rejestracyjnych, typu i wersji oraz maksymalnej masy startowej:

1.7 The Customers are obliged to provide PPL with valid information
about aircraft they intend to operate in a given calendar year,
including aircraft registration numbers, types, versions and
maximum take-off weights:

1.7.1 w terminie 1 miesiąca przed planowanym dniem rozpoczęcia
wykonywania lotów regularnych lub serii lotów nieregularnych;

1.7.1 one month before the planned commencement of regular flights or a
series of non-regular flights;

1.7.2 w dniu poprzedzającym dzień planowanego rozpoczęcia
wykonywania lotów nieregularnych;

1.7.2 one day before the planned commencement of non-regular flights;

1.7.3 na bieżąco informacje aktualizujące, jeżeli nastąpiły zmiany; 1.7.3 information updates on the on-going basis;

1.7.4 raz w roku kalendarzowym, najpóźniej do dnia 1 marca,
potwierdzenie aktualności informacji przekazanych poprzednio,
jeżeli nie nastąpiły zmiany.

1.7.4 once in a calendar year, on March 1 at the latest, confirmation of
data validity, if no amendment in the information provided earlier is
made.

W celu spełnienia aktualnych wymogów usługobiorcy wykonujący
operacje lotnicze przed wejściem w życie niniejszych opłat są
zobowiązani w terminie 14 dni od ich wejścia w życie do
przekazania lub uzupełnienia przekazanych wcześniej dokumentów.

Customers who performed aircraft operations prior to the effective
date of the charges shall submit or complete the documents
submitted earlier within 14 days of the new aerodrome charges
becoming effective. 

1.8 Do informacji o danym statku powietrznym, przekazywanych do PPL
po raz pierwszy lub zmieniających informacje przekazane
wcześniej, należy dołączyć jeden z dokumentów, o których mowa w
pkt. 1.5.1, zawierający oficjalne potwierdzenie maksymalnej masy
startowej statku powietrznego.

1.8 One of the documents specified in 1.5.1 hereinabove with official
confirmation of the aircraft maximum take-off weight shall be
attached to the aircraft data submitted to PPL for the first time or
amending the data provided before.

1.9 Informacje aktualizujące, o których mowa w pkt. 1.7.3 będą
uwzględniane przy naliczaniu opłat dotyczących usług wykonanych
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego
następującego po miesiącu, w którym PPL otrzymał te informacje.

1.9 The updates referred to in point 1.7.3 are applied to the calculation
of charges on the services rendered from the first day of the
calendar month following a month in which PPL receives such
updates.

1.10 Usługobiorca dokonujący płatności z tytułu opłat lotniskowych w
trybie określonym w pkt. 7.3 zobowiązany jest do przedstawienia na
żądanie dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.8. Do żądania
przedstawienia takiego dokumentu są upoważnieni pracownicy
biura, o którym mowa w pkt. 7.3.

1.10 A customer who pays aerodrome charges under point 7.3 is obliged
to produce the document referred to in point 1.8 on request. The
staff of the office referred to in point 7.3 hereof have the authority to
request that such a document is produced.

1.11 Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL informacji, o których mowa
w pkt. 1.7 i nie przedstawił dokumentów, zgodnie z wymogami
określonymi w pkt. 1.8 lub 1.10, dla celów naliczania opłat będzie
przyjęta największa istniejąca maksymalna masa startowa statku
powietrznego danego typu. Przekazanie tych informacji po
wykonaniu lotu spowoduje, że reklamacja kwestionująca wysokość
naliczonej opłaty nie będzie uwzględniona.

1.11 If a customer fails to provide PPL with the information referred to in
point 1.7 or produce the documents as set out in point 1.8 or 1.10,
then the highest maximum take-off weight of aircraft of a given type
known to exist is applied in the charge calculations. If the
aforementioned information is provided after a flight, any claim
concerning an amount of charge will be rejected.

1.12 Opłaty za inne usługi, świadczone na życzenie usługobiorcy oraz za
usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń
spowodowanych przez usługobiorców są pobierane na podstawie
odrębnego cennika PPL. Opłaty za inne usługi związane z
działalnością lotniska nie objęte cennikiem mogą być ustalane w
drodze umowy między usługobiorcą a PPL przed wykonaniem
usługi.

1.12 The charges for other services rendered at a customer's request and
charges for removal of waste or pollutants from the aerodrome
pavements caused by a customer are specified in a separate PPL's
price list. Charges for additional services excluded from the price list
may be agreed between PPL and a customer prior to the provision of
such service.

GEN 4.1.14-2

13 NOV 2014

156



AIP POLAND

AIP POLSKA

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

1.13 Niniejsze opłaty obowiązują od 1 września 2005 r. 1.13 The charges included herein become effective from September 1,
2005.

2. OPŁATA ZA LĄDOWANIE 2. LANDING CHARGE

2.1 Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie lotniska ZIELONA
GÓRA/Babimost wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu
wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz
standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych
operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.1 The landing charge is levied for making ZIELONA GÓRA/Babimost
aerodrome and its technical infrastructure available for aircraft
landing and take-off operations and for the provision of standard
services rendered by the relevant aerodrome units, exclusive of the
ground handling services.

2.2 Opłata za lądowanie pobierana jest za każde lądowanie statku
powietrznego na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost od
usługobiorcy wykonującego lądowanie.

2.2 The landing charge is  levied on a customer performing a landing
operation for each landing of an aircraft at ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome.

2.3 Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie
startowej do 2 ton włącznie wynosi 50,00 PLN, z zastrzeżeniem pkt.
2.5.

2.3 The landing charge for an aircraft of maximum take-off weight up to
2 tonnes inclusive is PLN 50.00, subject to point  2.5 hereof.

2.4 Opłata za lądowanie statku powietrznego o maksymalnej masie
startowej powyżej 2 ton wynosi 30,00 PLN za każdą rozpoczętą
tonę jego maksymalnej masy startowej, z zastrzeżeniem pkt. 2.5.

2.4 The landing charge for an aircraft of maximum take-off weight over 2
tonnes is PLN 30.00 for each commenced tonne of maximum take-
off weight, subject to point 2.5 hereof.

2.5 Opłata za lądowanie śmigłowca wynosi 15,00 PLN za każdą
rozpoczętą tonę jego maksymalnej masy startowej.

2.5 The landing charge for a helicopter is PLN 15.00 for each
commenced tonne of maximum take-off weight.

3. OPŁATA PASAŻERSKA 3. PASSENGER CHARGE

3.1 Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie pasażerom dworca
lotniczego wraz z jego infrastrukturą techniczną w celu rozpoczęcia
lub zakończenia podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb
lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

3.1 The passenger charge is levied for making passenger terminal and
its technical infrastructure available to passengers in order to
commence or end an air travel and for the provision of  related
standard services rendered by the relevant aerodrome units,
exclusive of the ground handling services.

3.2 Opłata pasażerska pobierana jest za każdego pasażera
odlatującego z lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost, z zastrzeżeniem
pkt. 3.4.

3.2 Subject to point 3.4 hereof, the passenger charge is levied per each
passenger departing from ZIELONA GÓRA/Babimost aerodrome.

3.3 Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi 18,00 PLN. 3.3 The passenger charge is PLN 18.00.

3.4 Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za: 3.4 The passenger charge is not collected for:

3.4.1 pasażerów w tranzycie bezpośrednim, 3.4.1 passengers on direct transit flights,

3.4.2 dzieci do lat 2. 3.4.2 children under 2.

4. OPŁATA POSTOJOWA 4. PARKING CHARGE

4.1 Opłata postojowa obejmuje udostępnienie przez PPL miejsca do
postoju statku powietrznego na płycie postojowej oraz standardowe
usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi
naziemnej.

4.1 The parking charge is levied for making the aircraft parking space on
the apron available by PPL and the provision of standard services
rendered by the relevant aerodrome units, exclusive of the ground
handling services.

4.2 Opłata postojowa wynosi 4,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę
maksymalnej masy startowej statku powietrznego i każde
rozpoczęte 24 godziny postoju.

4.2 The parking charge is PLN 4.00 for each commenced tonne of
maximum take-off weight and each commenced 24 h of parking
time.

4.3 Czas postoju liczony jest od momentu lądowania do momentu startu
statku powietrznego.

4.3 The parking time is the time period from landing to take-off.

4.4 Nie pobiera się opłaty postojowej: 4.4 The parking charge is not levied on:

4.4.1 za postój trwający do 4 godzin włącznie dla pasażerskich statków
powietrznych;

4.4.1 parking time of a passenger aircraft up to 4 hours inclusive;

4.4.2 za postój trwający do 12 godzin włącznie dla towarowych statków
powietrznych.

4.4.2 parking time of a all-cargo aircraft up to 12 hours inclusive.

4.5 Z czasu postoju wyłącza się czas postoju statku powietrznego poza
częścią lotniska PPL.

4.5 The time of parking outside the PPL's part of the aerodrome is
deducted from the parking time.

4.6 Jeśli jeden usługobiorca wykonał lądowanie, a następujący po nim
start tego samego statku powietrznego wykonuje inny usługobiorca,
opłatę postojową ponosi ten usługobiorca, który wykonał start.

4.6 If an aircraft landing is performed by one customer and the
subsequent take-off of the same aircraft is operated by another
customer, the parking charge is levied on the customer who
performed the take-off.

4.7 Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie uzasadnionego
zatrzymania statku powietrznego z przyczyn, o których mowa w pkt.
7.14.

4.7 In case of justified grounding of an aircraft for reasons referred in
7.14 hereinbelow, the parking charge is increased by 100%.

5. ODSTĘPSTWA 5. EXEMPTIONS

5.1 Nie pobiera się opłaty za lądowanie i opłaty postojowej w
odniesieniu do statków powietrznych wykonujących loty w celu
obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia i
zdrowia ludzkiego, chyba że loty te wykonywane są w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej.

5.1 Neither landing charge nor parking charge shall be levied on aircraft
operating rescue flights in natural disasters as well as flights
rescuing human life and health, unless such flights are operated as
commercial activity.

5.2 Zwalnia się od opłat lotniskowych loty polskich państwowych
statków powietrznych.

5.2 No aerodrome charge is levied on Polish state aircraft flights.
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5.3 Nie pobiera się opłaty za lądowanie statków powietrznych
wykonujących kontrolę i testy urządzeń wykorzystywanych lub
planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce
nawigacyjne.

5.3 No landing charge is levied on aircraft operating flights performed
exclusively for the purpose of checking or testing equipment used or
intended to be used as ground air navigation aids.

5.4 Nie pobiera się opłaty za lądowanie i opłaty pasażerskiej, jeśli
zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego
międzylądowania na lotnisko ZIELONA GÓRA/Babimost z przyczyn
meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

5.4 No landing charge or passenger charge is levied in case of return of
an aircraft with no intermediate landing to ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome for meteorological or emergency reasons.

5.5 Ulgi i zwolnienia od opłat lotniskowych za loty obcych państwowych
statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną
granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem stosuje się
na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz z
uwzględnieniem zasady wzajemności.

5.5 The discounts on and exemptions from aerodrome charges levied
on foreign national aircraft flights connected with the protection of
public safety, national security, state border or in search and rescue
flights are applied in accordance with the rules set out in the relevant
international agreements subject to the principle of reciprocity.

6. ULGI I ZNIŻKI 6. DISCOUNTS

6.1 Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i
niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy
spełniającego warunki i kryteria określone w rozdziale 6.

6.1 Discounts are given on equal treatment and non-discriminatory basis
to all eligible customers meeting the conditions and criteria set out in
section 6.

6.2 Udziela się zniżki w wysokości 50% opłaty za lądowanie za każdą
operację wykonywaną w pasażerskich rejsach rozkładowych na
nowej trasie. Zniżka jest udzielana wyłącznie usługobiorcy
wykonującemu lądowanie handlowe.

6.2. A discount of 50% on the landing charge is given on each scheduled
passenger flight on a new route. The discount is given only to the
customer who performs a commercial landing.

6.3 Za nową trasę kwalifikującą się do udzielenia zniżki, o której mowa
w pkt. 6.2, uznaje się trasę obsługiwaną przez pasażerskie rejsy
rozkładowe, w których portem początkowym, docelowym lub portem
międzylądowania jest nowy port lotniczy rozszerzający siatkę
połączeń rozkładowych lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost.

6.3 A new route qualifying for the discount referred to in point 6.2
hereinabove, is the route served by scheduled passenger flights,
where an airport of origin, destination or stopover is a new airport
extending the scheduled flights network of ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome.

6.4 Za nowy port lotniczy, rozszerzający siatkę połączeń rozkładowych
lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost uznaje się port, z/do którego, z
zastrzeżeniem pkt. 6.7, w ciągu 1 roku poprzedzającego planowaną
datę uruchomienia połączenia, nie były wykonywane pasażerskie
rejsy rozkładowe do/z lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost.

6.4 A new airport extending the scheduled flights network of ZIELONA
GÓRA/Babimost aerodrome is an airport from/to which no
scheduled passenger flights to/from ZIELONA GÓRA/Babimost
aerodrome have been operated within 1 year preceding the planned
date of commencing the route, subject to point 6.7.

6.5 Zniżki, o której mowa w pkt. 6.2 udziela się na okres 5 lat począwszy
od dnia uruchomienia pasażerskich rejsów rozkładowych na nowej
trasie każdemu usługobiorcy je wykonującemu i spełniającemu
warunki określone w rozdziale 6, z zastrzeżeniem pkt. 6.6.

6.5 Subject to 6.6. hereof, the discount referred to in point 6.2 is given
for 5 years of the date of commencing scheduled passenger flights
on a new route to each customer who operates such flights and
meets the conditions set out in section 6.

6.6 Zniżka, o której mowa w pkt. 6.2, jest udzielana każdemu kolejnemu
usługobiorcy uruchamiającemu pasażerskie rejsy rozkładowe na
nowej trasie i spełniającemu warunki określone w rozdziale 6,
niezależnie od przyznania innym usługobiorcom tej zniżki, jednak na
okres nie dłuższy niż 5 lat od daty wykonania pierwszego rejsu
rozkładowego na tej trasie przez pierwszego usługobiorcę
operującego na nowej trasie.

6.6 The discount referred to in point 6.2 is given to each customer
operating scheduled passenger flights on a new route and meeting
the conditions set out in section 6, irrespective of other customers
being given such a discount, however for no longer than 5 years of
the date of performing the first scheduled flight on such a new route
by the first customer operating on such a new route.

6.7 Zniżka, o której mowa w pkt. 6.2 nie przysługuje usługobiorcy, który
w ciągu 1 roku poprzedzającego planowaną datę rozpoczęcia lotów
na nowej trasie zaprzestał wykonywania pasażerskich rejsów
rozkładowych do innego portu lotniczego obsługującego tę samą
aglomerację, jeżeli spowodowało to likwidację połączenia. Jeżeli
jednak usługobiorca ten korzystał ze zniżki na trasie, na której
zaprzestał wykonywania lotów, zachowuje prawo do zniżki, jednak w
okresie do 5 lat od dnia uruchomienia połączenia, dla którego
udzielona została pierwsza zniżka.

6.7 The discount referred to in point 6.2 will not be given to a customer
who within 1 year prior to the planned flights commencement date
on a new route stopped to operate passenger scheduled flights to
another airport serving the same urban area which led to the
termination of such a connection. If, however, such a customer was
benefiting a discount on the route on which he ceased operations,
he still retains the right to the discount for 5 years of the date of
commencing the route for which the first discount was given.

6.8 Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację
wykonywaną w pasażerskich rejsach nierozkładowych
(czarterowych) w wysokości określonej w pkt. 6.9. Zniżka jest
udzielana wyłącznie usługobiorcy wykonującemu lądowanie
handlowe.

6.8 The discount on landing charge in the amount set out in 6.9. is given
on each landing of a non-scheduled (charter) passenger flight. The
discount shall be given only to the customer operating commercial
landing.

6.9 Wysokość zniżki, o której mowa w pkt. 6.8 wynosi 50% opłaty za
lądowanie w przypadku wykonania przez tego samego usługobiorcę
powyżej czterech lądowań na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost w
lotach pasażerskich nierozkładowych (czarterowych) w okresie
pełnego miesiąca kalendarzowego.

6.9 The discount referred to in point 6.8 hereinabove shall be 50% of the
landing charge, if the same customer operates more than four
landings of non-scheduled (charter) flights at ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome in one full calendar month.

6.10 Udziela się zniżki w opłacie za lądowanie za każdą operację
wykonywaną w lotach towarowych (cargo) w wysokości określonej
w pkt. 6.11. Zniżka jest udzielana wyłącznie usługobiorcy
wykonującemu lądowanie handlowe.

6.10 The discount on landing charge in the amount set out in 6.11. is
given on each all-cargo flight landing. The discount shall be given
only to the customer operating commercial landing.

6.11 Wysokość zniżki, o której mowa w pkt. 6.10 jest uzależniona od
spełnienia jednego z podanych poniżej warunków i wynosi:

6.11 The amount of discount referred to in point 6.10 depends on the
fulfilment of one of the following conditions and is as follows:

GEN 4.1.14-4

13 NOV 2014

156



AIP POLAND

AIP POLSKA

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ
POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

AIRAC effective date

AIRAC AMDT

6.11.1 50% opłaty za lądowanie i opłaty postojowej w przypadku
wykonania przez tego samego usługobiorcę od 15 do 30 lądowań
na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost w lotach towarowych (cargo)
lub przewiezienia z/do lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost powyżej
750 do 1.500 ton ładunków w okresie pełnego miesiąca
kalendarzowego;

6.11.1 50% of the landing charge and the parking charge, if the same
customer operates 15 to 30 all-cargo flights landings at ZIELONA
GÓRA/Babimost aerodrome or carries to/from ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome over 750 to 1500 tonnes of cargo within one
full calendar month,

6.11.2 70% opłaty za lądowanie i opłaty postojowej w przypadku
wykonania przez tego samego usługobiorcę od 31 do 49 lądowań
na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost w lotach towarowych (cargo)
lub przewiezienia z/do lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost powyżej
1500 do 2500 ton ładunków w okresie pełnego miesiąca
kalendarzowego;

6.11.2 70% of the landing charge and the parking charge, if the same
customer operates 31 to 49 all-cargo flights landings at ZIELONA
GÓRA/Babimost aerodrome or carries to/from ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome over 1500 to 2500 tonnes of cargo within one
full calendar month.

6.11.3 75% opłaty za lądowanie i opłaty postojowej w przypadku
wykonania przez tego samego usługobiorcę powyżej 49 lądowań na
lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost w lotach towarowych (cargo) lub
przewiezienia z/do lotniska ZIELONA GÓRA/Babimost powyżej
2500 ton ładunków w okresie pełnego miesiąca kalendarzowego.

6.11.3 75% of the landing charge and the parking charge, if the same
customer operates over 49 all-cargo flights landings at ZIELONA
GÓRA/Babimost aerodrome or carries to/from ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome over 2500 tonnes of cargo in one full calendar
month.

6.12 Udziela się zniżki w wysokości 50% opłaty za lądowanie za każdą
operację wykonywaną na trasie, która obsługiwana jest na zasadzie
obowiązku użyteczności publicznej.

6.12 A discount of 50% on the landing charge is given on each flight
operated on the route which is served on the public service
obligation basis.

6.13 Udziela się zniżki w wysokości 50% opłaty za lądowanie za każdą
operację wykonywaną przez statki powietrzne w lotach szkolnych i
treningowych.

6.13 A discount of 50% on the landing charge is given on each training
(school) flight.

6.14 Decyzja w sprawie przyznania zniżki jest wydawana na podstawie
informacji o operacjach deklarowanych przez usługobiorcę.

6.14 A decision on granting a discount is made on the basis of the
information on aircraft operations declared by a customer.

6.15 Usługobiorca, który chciałby skorzystać ze zniżki, o której mowa w
pkt. 6.2, 6.8, 6.10 i 6.12 i spełnia warunki określone w rozdziale 6,
powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do PPL przed
rozpoczęciem wykonywania lotów.

6.15 A customer who wishes to be given the discount referred to in point
6.2, 6.8, 6.10 and 6.12 and meets the conditions set out in section
6., shall apply to PPL in writing before the commencement of flights.

6.16 We wniosku, o którym mowa w pkt. 6.15 powinny znaleźć się
następujące informacje:

6.16 In the application for the discount referred to in point 6.15, a
customer shall provide the following information:

6.16.1 planowany w sezonie program lotów wraz z określeniem typów i
wersji statków powietrznych i ich maksymalnych mas startowych

6.16.1 planned seasonal flight timetable including aircraft types, versions
and maximum take-off weights,

6.16.2 dla lotów pasażerskich - liczba oferowanych miejsc, a dla lotów
towarowych wielkość oferowanego udźwigu handlowego oraz
planowana wielkość przewozów pasażerskich i towarowych na
okres 2 lat w podziale miesięcznym,

6.16.2 for passenger flights: number of seats available, and for cargo
flights: cargo available payload; as well as planned passenger or
cargo traffic for 2 years, broken down per months,

6.16.3 potwierdzenie przyznania czasów operacji na lotnisku ZIELONA
GÓRA/Babimost,

6.16.3 confirmation of slot allocation at ZIELONA GÓRA/Babimost
aerodrome,

6.16.4 potwierdzenie posiadania prawa wykonywania lądowań handlowych
na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost na danej trasie.

6.16.4 operating permit for commercial landings at ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome for a particular route.

6.17 We wniosku dotyczącym zniżki, o której mowa w pkt. 6.12
usługobiorca powinien dodatkowo udokumentować, że obsługa
trasy, której dotyczy zniżka będzie się odbywać na zasadzie
obowiązku użyteczności publicznej.

6.17 A customer in his application for the discount referred to in point 6.12
shall additionally provide the documentary evidence that the route,
to which the discount applies, will be operated on the public service
obligation basis.

6.18 Decyzja PPL w sprawie wniosków, o których mowa w pkt. 6.15
będzie przekazana zainteresowanym przewoźnikom niezwłocznie
po ich rozpatrzeniu.

6.18 The interested customers will be immediately informed of any
decision of PPL concerning the applications referred to in point 6.15.

6.19 Zniżki, o których mowa w pkt. 6.2, 6.8, 6.10 i 6.12 przestają
obowiązywać, w przypadku więcej niż dwukrotnego opóźnienia
płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych lub opłat za
obsługę naziemną na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost w ciągu
kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych o więcej niż 3 dni w
stosunku do terminu płatności wskazanego na fakturze. W razie
zaistnienia takiej sytuacji PPL automatycznie rozpoczyna od
następnego miesiąca naliczanie opłat dla takiego usługobiorcy w
pełnej wysokości. Usługobiorca może ponownie uzyskać zniżkę od
następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania
należności wobec PPL.

6.19 The discounts referred to in points 6.2, 6.8, 6.10 or 6.12, are
cancelled in case of more than two delayed payments to PPL of
aerodrome charges or ground services charges at ZIELONA GÓRA/
Babimost aerodrome, exceeding the payment due date indicated on
the invoice by more than 3 days within six successive calendar
months. In such a case PPL shall automatically charge full amounts
of charges starting the following month. The discount may be
reinstated next month following 3 months of a customer's effecting
payments to PPL in a timely manner.

6.20 Usługobiorcy przysługuje prawo korzystania ze zniżek z różnych
tytułów. Zniżki z różnych tytułów nie sumują się. W odniesieniu do
jednego lotu można zastosować zniżkę tylko z jednego tytułu. Jeżeli
dany lot kwalifikuje się do zniżek z różnych tytułów, zostanie
zastosowana najkorzystniejsza z nich.

6.20 A customer is entitled to various discounts. Various discounts do not
add up. Only one discount may be applied to one flight. If a given
flight qualifies for more than one type of discount, the most
advantageous one shall be applied.
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7. WARUNKI PŁATNOŚCI 7. TERMS OF PAYMENT

7.1 Za wniesienie wszystkich opłat, o których mowa w części GEN 4.1.
w wysokości i terminie wskazanych na fakturze oraz za wszystkie
zobowiązania powstałe z tego tytułu, w tym odsetki za opóźnienie
terminowej realizacji płatności odpowiada użytkownik statku
powietrznego. Jeżeli PPL posiada jednoznaczną informację, że
usługobiorcą jest podmiot inny, niż użytkownik statku powietrznego,
opłatami może być obciążony ten usługobiorca. Jeżeli usługobiorca
inny, niż użytkownik statku powietrznego, odmawia dokonania
płatności lub dokonuje ich nieterminowo, należnymi opłatami i
odsetkami zostanie obciążony użytkownik statku powietrznego.

7.1 An aircraft operator shall be responsible for payments of all charges
referred to in GEN 4.1. in the amount and time indicated on an
invoice and any related liabilities inclusive of interests on delayed
payments. If PPL is in the possession of a credible information that a
customer is another entity than an aircraft operator, the charges may
be levied on such a customer. If a customer other than an aircraft
operator refuses to effect a payment or delays payments, an aircraft
operator will be charged with due payments and interests.

7.2 Faktury dla usługobiorców wystawiane są w złotych polskich (PLN).
Płatności powinny być dokonywane przez tych usługobiorców w
złotych polskich (PLN).

7.2 Polish zloty (PLN) shall be the currency of invoices made out to the
customers. The customers shall effect payments in Polish zloty
(PLN).

7.3 Płatności z tytułu opłat lotniskowych należy dokonywać w biurze
wyznaczonym do pobierania opłat lotniskowych na lotnisku
ZIELONA GÓRA/Babimost przed wykonaniem startu, z
zastrzeżeniem pkt. 7.6 i 7.7.

7.3 Without the prejudice to points 7.6 and 7.7, the aerodrome charges
shall be paid at the office designated to collect aerodrome charges
at ZIELONA GÓRA/Babimost aerodrome before take-off.

7.4 Biuro wyznaczone do pobierania opłat lotniskowych na lotnisku
ZIELONA GÓRA/Babimost akceptuje:

7.4 The office designated to collect the aerodrome charges at ZIELONA
GÓRA/Babimost aerodrome accepts the following:

a) niżej wymienione karty płatnicze: a) cards:

AMERICAN EXPRESS JCB AMERICAN EXPRESS JCB

DINERS CLUB MASTERCARD DINERS CLUB MASTERCARD

MAESTRO VISA MAESTRO VISA

POLCARD VISA-ELECTRON POLCARD VISA-ELECTRON

MASTERCARD ELECTRONIC MASTERCARD ELECTRONIC

b) wpłaty gotówkowe. b) cash.

7.5 Odmowa przyjęcia zakwestionowanych lub zatrzymanych kart
płatniczych i/lub banknotów nie zwalnia usługobiorcy od
konieczności uregulowania stosownych opłat lotniskowych zgodnie
z pkt. 7.3.

7.5 A refusal to accept questioned or retained cards and/or bank notes
shall not release a customer from his obligation to pay due
aerodrome charges in compliance with point 7.3.

7.6 Płatności z tytułu opłat lotniskowych mogą być dokonane w formie
przedpłaty. Przedpłata powinna wpłynąć na rachunek PPL
najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania
operacji, której dotyczy. Dowód dokonania przedpłaty powinien
wpłynąć do PPL najpóźniej do godziny 14:00 czasu lokalnego w
dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania operacji.

7.6 The aerodrome charges may be pre-paid. The pre-payment shall be
credited to the PPL's bank account one working day before the day
of the operation at the latest. PPL shall receive a  confirmation of
pre-payment one working day before the operation, 14:00 hrs local
time at the latest.

7.7 Usługobiorcy korzystający systematycznie z usług lotniskowych
świadczonych przez PPL na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost (tj.
co najmniej raz w tygodniu przez osiem kolejnych tygodni) mogą
dokonywać płatności przelewem na podstawie zbiorczych faktur
wystawianych za okresy rozliczeniowe nie dłuższe niż 1 miesiąc
kalendarzowy. Taki tryb wymaga wystąpienia z wnioskiem do PPL,
uzyskania jego zgody i zawarcia stosownej umowy.

7.7 The customers operating at ZIELONA GÓRA/Babimost aerodrome
on regular basis (i.e. at least once a week during eight subsequent
weeks) may settle by a bank transfer the PPL's summary invoices
being issued for a period not longer than one calendar month. Such
a procedure requires applying to PPL in writing, obtaining PPL's
consent and the conclusion of an appropriate contract.

7.8 PPL zastrzega sobie prawo do żądania od usługobiorcy złożenia
zabezpieczenia finansowego w postaci np. gwarancji bankowej,
weksla inblanco, depozytu, kaucji gwarancyjnej lub wniesienia
przedpłaty zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w pkt 7.7
PPL ma prawo do wymagania zabezpieczenia finansowego również
w przypadku utraty wiarygodności płatniczej usługobiorcy.

7.8 PPL shall have the right to require financial security, as per example:
bank guarantee, bill of exchange blank-endorsed, cash deposit, bail
or pre-payment under the terms of contract referred to in point 7.7
PPL reserves the right to require the financial security in case of
losing payment credibility by a customer.

7.9 Usługobiorca ponosi wszystkie koszty opłat bankowych i prowizji
związanych z uregulowaniem płatności na rzecz PPL naliczane
przez bank usługobiorcy oraz banki i instytucje pośredniczące w
realizacji transakcji płatności.

7.9 A customer shall bear all bank costs and commissions related to the
payments to PPL which are collected by a customer's bank and/or
banks and/or institutions involved in the payment transaction.

7.10 Za niezapłacone w terminie należności PPL będzie naliczał odsetki
ustawowe, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami
polskiego prawa.

7.10 Pursuant to the relevant Polish regulations in force, PPL shall
charge statutory interests on overdue payments.

7.11 Reklamacje dotyczące wystawionych faktur będą rozpatrywane,
jeśli PPL otrzyma je w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty
wystawienia faktury. Termin rozpatrzenia reklamacji przez PPL
wynosi 30 dni od daty zgłoszenia.

7.11 Any claim raised in connection with the issued invoices shall be
investigated, provided that such a claim is received by PPL in writing
within 30 days of the invoice issue date. PPL will investigate a claim
within 30 days of lodging thereof.

7.12 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia usługobiorcy od obowiązku
terminowego uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z
wystawionych przez PPL faktur.

7.12 No lodged claim shall release a customer from his obligation to pay
all liabilities resulting from the issued invoices in due time.
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7.13 PPL może odmówić świadczenia usług oraz zastrzega sobie prawo
ograniczenia lub wstrzymania zezwoleń ruchowych usługobiorcom,
którzy nie respektują warunków określonych w części GEN 4.1, w
tym nieterminowo regulują swoje zobowiązania z tytułu opłat
lotniskowych.

7.13 PPL may refuse to render services and reserves the right to limit or
suspend movement clearances to those customers who fail to meet
the provisions of GEN 4.1, inclusive of effecting payments of
aerodrome charges in a timely manner.

7.14 PPL ma prawo zatrzymać statek powietrzny tymczasowo w celu
zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych od
użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego
na lotnisku ZIELONA GÓRA/Babimost.

7.14 PPL may temporarily ground an aircraft in order to secure claimed
aerodrome charges due from an aircraft operator or claims related to
damages caused by him at the aerodrome.

7.15 Tymczasowe zatrzymanie statku powietrznego traci moc w razie
złożenia odpowiedniego zabezpieczenia lub w razie dokonania
zajęcia na podstawie postanowienia sądowego.

7.15 A temporarily grounded aircraft shall be released, if an appropriate
security is submitted or an aircraft is subject to attachment under a
court decision.

7.16 Obce statki powietrzne korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej, w
zakresie i na warunkach określonych w przepisach
międzynarodowych, z wyłączenia spod zajęcia zabezpieczającego
roszczenie.

7.16 In the Republic of Poland foreign aircraft are exempted from the
aircraft attachment to secure claim in scope and on terms set forth in
the relevant international regulations.

8. KONTAKT 8. CONTACT

8.1 Informacje, o których mowa w pkt. 1.7, potwierdzenia dokonania
przedpłaty, o których mowa w pkt. 7.6, wnioski, o których mowa w
pkt. 7.7, reklamacje, o których mowa w pkt. 7.11 oraz wszelkie
zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat
lotniskowych należy kierować na poniższy adres:

8.1 The information referred to in point 1.7, the pre-payment
confirmation documents referred to in point 7.6, the applications
referred to in point 7.7, the claims referred to in point  7.11 and any
inquiries or suggestions relating to the calculation and collection of
the aerodrome charges shall be directed to:

Adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty
Lotnicze"

Correspondence address: Polish Airports State Enterprise

Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost Zielona Góra - Babimost Airport

skr. pocztowa 4 P.O. Box 4

66-110 Babimost 66-110 Babimost, Poland

Tel.: +48-68-351-2300 Phone: +48-68-351-2300

Faks: +48-68-351-2729 Fax: +48-68-351-2729

E-mail: lubport@poczta.onet.pl E-mail: lubport@poczta.onet.pl

8.2 Wnioski, o których mowa w pkt. 6.15 oraz wszelkie zapytania i
sugestie związane z udzielaniem zniżek w opłatach lotniskowych
należy kierować na poniższy adres:

8.2 The applications referred to in point 6.15 and any inquiries or
suggestions relating to the calculation of discounts on aerodrome
charges shall be directed to:

Adres pocztowy: Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty
Lotnicze"

Correspondence address: 'Polish Airports' State Enterprise

Zespół Polityki Sprzedaży Usług
Lotniczych

Aviation Services Sales Policy Section

ul. Żwirki i Wigury 1 ul. Żwirki i Wigury 1

00-906 Warszawa 00-906 Warsaw, Poland

Tel.: +48-22-650-2225 Phone: +48-22-650-2225

Faks: +48-22-650-1177 Fax: +48-22-650-1177

e-mail: aerosales.policy@polish-airports.com e-mail: aerosales.policy@polish-airports.com
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