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Coroczne zwiększanie ilości odprawionych pasażerów, otwieranie 
nowych kierunków, pozyskiwanie kolejnych przewoźników oraz 
otwarcie terminalu cargo świadczy zarówno o wytężonej pracy 
zarządzających Portem Lotniczym Lublin, jak i o dużym potencjale 
Lubelszczyzny. W 2016 r. na terenie bezpośrednio sąsiadującym z 
lotniskiem wybudowany został terminal cargo. Inwestorem jest firma 
XPH Poland Sp. z o.o., będąca filią włoskiej firmy XPH Xpress 
Handling, która ma swoją siedzi-bę w Mediolanie. Od ponad 30 lat 
zajmuje się transportem lotniczym, w ramach którego oferuje usługi w 
pełnym zakresie – od przesyłek lotniczych, przez usługi handlingowe 
(obsługa statków powietrznych w portach lotniczych – np. tankowanie 
czy załadunek) po transport odpadów niebezpiecznych. Terminal cargo 
powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku. Lotnisko 
wraz z terminalem cargo posiadają dogodne położenie i są dobrze 
połączone z siecią dróg oraz z koleją. Terminal cargo stanowi ważne 
ogniwo w intermodalnym transporcie towarów.  

 
Słowa kluczowe: terminal cargo, transport lotniczy, przewóz 
towarów 
 
Wstęp 

Jesienią 2016 r. na lubelskim lotnisku po raz pierwszy 
można będzie skorzystać z towarowego transportu lotniczego – 
dzięki firmie XPH Poland Sp. z o.o. Spółka ta jest filią włoskiej 
firmy XPH Xpress Handling, z siedzibą w Mediolanie, od 30 lat 
zajmującej się transportem lotniczym i usługami handlingowymi. 
Oferuje ona usługi w pełnym zakresie – od przesyłek lotniczych, 
przez usługi handlingowe (obsługa statków powietrznych 
w portach lotniczych – np. tankowanie czy obsługa bagażu) 
po transport odpadów niebezpiecznych. 

Firma posiada rozbudowaną sieć punktów operacyjnych w 
Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej (rys. 1.): 

1. Mediolan Malpensa (Włochy) 
2. Mediolan Linate (Włochy) 
3. Wenecja (Włochy) 
4. Bolonia (Włochy) 
5. Rzym Fiumicino (Włochy) 
6. L’Aquila (Włochy) 
7. Bari (Włochy) 
8. Brindisi (Włochy) 
9. Lamezia Terme (Włochy) 
10. Reggio Calabria (Włochy) 
11. Katania (Włochy) 
12. Palermo (Włochy) 
13. Cagliari (Włochy) 
14. Lublin (Polska) 
15. Kijów (Ukraina) 
16. Tirana (Turcja) 
17. Malta 

Inwestycja w Lublinie potwierdza objęty przez firmę kierunek 
inwestowania w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest 
to druga, po Kijowie, inwestycja w tym obszarze. XPH Xpress 
Handling podpisało także umowę o współpracy z TAV Airport 
Holding, instytucją zarządzającą wieloma europejskimi 
lotniskami, a przedmiotem tej umowy jest rozwijanie usług w 
porcie lotniczym w Skopje, stolicy Macedonii. 

 
Rys. 1. Punkty operacyjne XPH Xpress Handling 

 
1. Wprowadzenie 

Budowę lotniska dla Lublina oficjalnie rozpoczęto 10 
listopada 2010 r. obok trawiastego lądowiska Aeroklubu Świdnik 
oraz przyfabrycznego lądowiska, które wykorzystuje wytwórnia 
śmigłowców AgustaWestland Świdnik [2]. Władze województwa 
ostatecznie wybrały tę właśnie lokalizację; wcześniej rozważano 
przekazanie pod tę inwestycję terenów w Niedźwiadzie, na 
południowy-zachód od centrum Lublina. Niemniej obecna 
lokalizacja portu lotniczego wydaje się zdecydowanie trafniejsza 
ze względu na bliskość terenów inwestycyjnych czy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC – Podstrefy Lublin.  

Inwestycja (rys. 2) gotowa była już jesienią 2012 r.; jej 
koszt został oszacowany na 400 mln zł, z czego 144,5 mln zł 
pozyskano w ramach dotacji ze środków Unii Europejskiej. 
Lotnisko w nomenklaturze IATA otrzymało kod LUZ, zaś kod 
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ICAO to EPLB. Długość drogi startowej wynosi 2520 m, czyli 
przystosowana została do przyjmowania samolotów typu Boeing 
737 czy Airbus A320, chociaż przy spełnieniu pewnych 
warunków może wylądować na nim także większy statek 
powietrzny, np. 14 lutego 2013 r. wylądował w Porcie Lotniczym 
Lublin Antonow 124 „Rusłan” w celu przetransportowania na 
Filipiny śmigłowców PZL W-3 Sokół produkcji Augusta-Westland 
Świdnik [2].  

Lotnisko jest dobrze połączone z siecią dróg – dzięki 
oddaniu do użytku fragmentu nowej trasy łączącej drogę S17 z 
centrum Świdnika oraz otwarciu połączenia PLL z drogą 
wojewódzką nr 822 (przez ulicę Mełgiewską w Lublinie) – oraz 
z koleją. 

 

 
Rys. 2. Terminal PLL. Autor: Katarzyna Arbaczewska-Matys 
 
2. Siatka destynacji PLL 

Rozpoczynając działalność, Port Lotniczy Lublin oferował 
swoim pasażerom loty do trzech destynacji: Londynu (Ryanair 
na lotnisko Stansted i Wizzair na lotnisko Luton), Oslo Torp 
Sandefjord (Wizzair) oraz do Dublina (Ryanair), które to 
destynacje zgodne są z kierunkami emigracji zarobkowej 
Polaków [2]. Następnie pojawiły się kolejne połączenia, m. in. 
do Gdańska, Mediolanu (oba funkcjonowały przez niecały rok i 
zostały zlikwidowane w związku z zawieszeniem lotów 
1 kwietnia 2015 r. przez przewoźnika – Eurolot), Sztokholmu 
czy Frankfurtu. Zarządzającym Portem Lotniczym Lublin udało 
się osiągnąć bardzo wiele w stosunkowo krótkim czasie, i to 
w okresie, gdy inne regionalne lotniska w Polsce odnotowywały 
obniżenie wyników [1].  

Sukcesem Portu Lotniczego Lublin było również otwarcie 
bazy linii lotniczej Wizzair, które nastąpiło 14 września 2015 r. 
PLL konkurował tu ze Szczecinem, a uruchomienie bazy 
umożliwiło rozpoczęcie wykonywania połączeń do kolejnych 
portów lotniczych:  Glasgow, Brukseli Charleroi oraz Doncaster 
– Sheffield; oraz wpłynęło pozytywnie na statystyki ruchu 
pasażerskiego i liczby operacji, przedstawione na wykresach na 
rysunkach 3 i 4. Port Lotniczy Lublin szacuje, że w 2016 r. 
przekroczona zostanie granica 300 tys. obsłużonych pasażerów 
– co wydaje się realistycznym celem – a do 2018 r. planowane 
jest obsłużenie ponad 400 tys. pasażerów. 

 
Rys. 3. Liczba obsłużonych pasażerów w PLL w latach 2012-
2016 
 

 
Rys. 4. Liczba operacji lotniczych w PLL w latach 2012-2016 

 
Obecnie (na dzień 26.09.2016) z Lublina można polecieć 

do 10 portów lotniczych w Europie. Częstotliwość połączeń i 
obsługujących je przewoźników ilustruje tabela nr 1 [6]. 

 
Destynacja Linia 

lotnicza 
Typ 

samolotu 
Ilość 

połączeń 
w tygodniu 

Doncaster 
Sheffield 

Wizzair A320 2 

Dublin Ryanair B738 1 
Eindhoven Wizzair A320 2 
Frankfurt Lufthansa CR9 3 
Glasgow Wizzair A320 2 
Liverpool Wizzair A320 2 
Londyn Luton Wizzair A320 7 
Londyn Stansted Ryanair B738 3 
Oslo Torp 
Sandefjord 

Wizzair A320 2 

Sztokholm Skavsta Wizzair A320 2 
Tab. 1. Destynacje z PLL. Na podstawie strony internetowej 
PLL, dostęp na dzień 23.09.2016. Objaśnienie typów 
samolotów: A320 - Airbus 320; B738 - Boeing 737-800; CR9 - 
Bombardier CRJ900. 
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Dla klientów biznesowych kluczowe jest połączenie Lublina 
z Frankfurtem, otwarte w lipcu 2014 r. To niemieckie lotnisko 
zajmuje trzecią lokatę w Europie jeśli chodzi o liczbę 
odprawionych pasażerów, a drugą, gdy mowa o ilości 
odprawionego cargo [4]. Obłożenie w samolotach przewoźnika 
w sezonie letnim sięgało 80-90%, jednak w sezonie zimowym 
znacząco malało, w związku z czym linia lotnicza podjęła 
decyzję o zawieszeniu połączenia od 29 października 2016 r. 
Prezes PLL Krzysztof Wójtowicz zapowiedział, że Port Lotniczy 
Lublin będzie starał się o przywrócenie tego połączenia oraz 
zwiększenie częstotliwości połączeń do 7 w tygodniu [7]. 
Połączenie z Frankfurtem jest też ważne dla rozwoju przewozu 
ładunków w Porcie Lotniczym Lublin. 

3. Terminal cargo 
Coroczne zwiększanie ilości odprawionych pasażerów, 

otwieranie nowych kierunków, pozyskiwanie kolejnych 
przewoźników oraz otwarcie terminalu cargo świadczy zarówno 
o wytężonej pracy zarządzających Portem Lotniczym Lublin, jak 
i o dużym potencjale Lubelszczyzny. 

W 2016 r. na terenie bezpośrednio sąsiadującym 
z lotniskiem wybudowany został terminal cargo. Inwestorem jest 
firma XPH CARGO POLAND Sp. z o.o. Spółka ta jest filią 
włoskiej firmy XPH Xpress Handling, która ma swoją siedzibę 
w Mediolanie. Od ponad 30 lat zajmuje się transportem 
lotniczym, w ramach którego oferuje usługi w pełnym zakresie – 
od przesyłek lotniczych, przez usługi handlingowe po transport 
odpadów niebezpiecznych. Wykonuje usługi dla 18 
przewoźników lotniczych, m. in. Air Brusssels, Iberii, Qatar 
Airways, czy Air France KLM. 

Widok terminalu w Lublinie przedstawia rysunek 4. 
 

 
Rys. 4. Terminal cargo XPH Poland Sp. z o.o. 

 
Terminal cargo powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie 

lokalnego rynku. Jak wspomniano we wprowadzeniu, lotnisko 
wraz z terminalem cargo posiadają dogodne położenie i są 

dobrze połączone z siecią dróg oraz z koleją [2]. Graniczą 
z Regionalnym Parkiem Przemysłowym ŚWIDNIK Sp. z o.o. 
Na terenie Parku Przemysłowego znajdują się przedsiębiorstwa 
różnych branż, wiele z nich prowadzący innowacyjną 
działalność produkcyjną. W niewielkiej odległości znajduje się 
także Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC – 
Podstrefa Lublin, która powstała w 2007 r. w celu 
przyspieszenia rozwoju gospodarczego miasta. Kolejnymi 
potencjalnymi klientami terminalu cargo mogą być firmy 
produkcyjne i logistyczne zlokalizowane w okolicy 
ul. Mełgiewskiej w Lublinie. Terminal cargo stanowi ważne 
ogniwo w intermodalnym transporcie towarów [9]. 

XPH Poland sp. z o.o. została już certyfikowana przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego. Pierwszy budynek, o powierzchni 
ok. 200 m2, wyposażony został w dwie rampy załadunkowo-
wyładunkowe oraz biuro obsługi klientów (rys. 5). Połowa 
powierzchni przeznaczona jest na odprawy, a ok. 100 m2 
obejmuje strefa za granicą (wolnocłowa), przeznaczona do 
przechowywania odprawionych towarów. 

Obecnie planowane jest zatrudnienie ok. 5 osób. W planie 
jest rozbudowa w 2017 r. terminalu o dwa kolejne moduły 
o łącznej powierzchni 600 m2. Jeśli plany te zostaną 
zrealizowane, zatrudnienie w firmie może wzrosnąć do 
kilkudziesięciu osób. Organizacja takiego przedsięwzięcia jest 
dużym wyzwaniem wymagającym również nakładów 
inwestycyjnych [11]. 

 

 

Rys. 5. Przestrzeń magazynowa 
 
Usługami transportu lotniczego towarów wykazały 

zainteresowanie takie przedsiębiorstwa z regionu lubelskiego 
jak Augusta Westland, Agram S.A. czy Lubelski Rynek Hurtowy 
Elizówka SA. Jak wiadomo, transport lotniczy jest ważny z racji 
skrócenia czasu dostawy – niemal dowolny towar można 
otrzymać w ciągu 24 godzin od zamówienia. Otwarcie terminalu 
cargo to nie tylko nowe możliwości dla już działających 
w Lublinie i okolicy firm – to także ważna karta przetargowa 
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miasta w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami. Wiele osób 
zainteresowanych współpracą z tutejszymi przedsiębiorstwami 
lub otwarciem tu swoich filii zaznacza, że coraz prężniej 
funkcjonujące lubelskie lotnisko wraz z terminalem cargo jest 
wielkim atutem Lublina. 

 
4. Przewidywany zakres świadczonych usług 

XPH Poland sp. z o.o. będzie korzystać z 20-letniego 
doświadczenia w obszarze obsługi lotniskowej włoskiej firmy 
matki. Jej celem jest osiągnięcie w krótkim okresie czasu 
wysokiego poziomu konkurencyjności w zakresie usług 
oferowanych na rynku polskim. Misją firmy jest 
zoptymalizowanie transportu towarów oraz umocnienie 
narodowej i międzynarodowej sieci. Wypracowanie mocnej 
pozycji na rynku możliwe będzie poprzez ciągłe usprawnianie 
usług i wydajności oraz zaoferowanie klientom innowacyjnych i 
tanich rozwiązań. 

Model biznesowy firmy opiera się na zidentyfikowanym 
zarządzaniu oraz posiadaniu własnej sieci rozwijanej na całym 
terytorium Europy. Firma oferuje szereg całościowych usług 
w zakresie obsługi towarowej [10]. 

Do wartości wyznawanych i propagowanych przez XPH 
Poland sp. z o.o. zaliczamy: 

• kompetencje; 
• wydajność; 
• efektywność; 
• jakość; 
• bezpieczeństwo; 
• innowacyjne technologie; 
• polityka przyjazna środowisku; 
• wiarygodność; 
• konkurencyjność. 
Biorąc pod uwagę aspekt zarządzania, polityka firmy 

zawiera pewne podstawowe zasady, takie jak [10]: 
• strategia długoterminowa; 
• kreowanie wartości; 
• współpracę wszystkich udziałowców; 
• bilans zysków oraz kapitał społeczny; 
• rozwój synergii dla stworzenia motywacji  i spójności 

wśród pracowników; 
• podkreślanie społecznej roli firmy wśród ludności. 
Firma posiada następujące certyfikaty [10]: 
• ISO 9001:2008  
• ISO 14001:2004  
• D.M. 24 June 2007 dotycząca transportu materiałów 

radioaktywnych  
• Vision 2000. 

Mając na względzie każdą działalność związaną 
z przewozem towarów, XPH Poland sp. z o.o. będzie 
certyfikowana do całościowej reprezentacji każdej firmy 
kurierskiej na poziomie narodowym i międzynarodowym 
w zakresie importu oraz eksportu towarów. Zapewnione będą 
również wysokie standardy jakości. 

Firma zajmuje się całościową obsługą związaną 
z weryfikacją, kontrolą i obrotem towarami importowanymi oraz 
wszystkimi operacjami dotyczącymi wysyłki towarów: 

• odbiór towarów wysyłanych drogą lotniczą oraz 
magazynowaniem; 

• obrót towarami, w szczególności: radioaktywnymi, 
korozyjnymi, łatwopalnymi, towarami o temperaturze 
kontrolowanej, żywymi zwierzętami, zwłokami itp.; 

• komunikacja z władzami (Urząd Podatkowy, Urząd 
Celny, Straż Leśna, Ministerstwo Zdrowia); 

• komunikacja z agencjami celnymi odpowiedzialnymi 
za obrót i przepływ cyfrowy towarów przewidziany 
obejmujący import (A3 protokół przyjęcia na magazyn 
T.C., IM4, T1, T2); 

• przygotowanie dokumentów przewozowych do 
przewozu towarów drogą lądową bądź lotniczą. 

XPH Poland sp. z o.o. zapewnia transport zarówno towarów 
ogólnego, jak i specjalnego przeznaczenia, takich jak towary 
o temperaturze kontrolowanej, towary wartościowe, historyczne, 
zwłoki, organy do przeszczepu zapewniając szybką i precyzyjną 
obsługę każdego rodzaju zlecenia. Jest uprawniona do obsługi 
towarów z grupy podwyższonego ryzyka za pomocą 
specjalistycznego sprzętu w każdej bazie operacyjnej. Dla 
towaru przeznaczonego do wysyłki obsługuje i przyjmuje fracht 
przy zachowaniu odpowiednich procedur odnoszących się do 
sposobu zapakowania, obsługi dokumentów czy list czynności 
kontrolnych. Firma przeprowadza także czynności sprawdzające 
oraz przygotowuje towar do załadunku [8]. 

Towar przybywający jest rejestrowany przed dostarczeniem 
na magazyn, przypisywana mu jest odpowiednia kategoria, 
żeby ulokować go w odpowiednim miejscu. Firma następnie 
powiadamia i współpracuje z odbiorcą w najbliższym punkcie 
odbioru. 

XPH świadczy obsługę celną poprzez odpowiednich 
reprezentantów, świadcząc wszystkie czynności związane 
z obsługą celną w zakresie importu, eksportu oraz przepływu 
towarów do i z krajów trzecich niebędących w Unii Europejskiej, 
w szczególności: 

• zarządzanie MTC; 
• wydawanie i przyjmowanie przesyłek pochodzących 

z krajów niebędących w Unii Europejskiej, poprzez 
formularz IMA; 

• transportem towarów przeznaczonych do eksportu, 
poświadczając określonym formularzem EX, 

• obsługa towaru w tranzycie pomiędzy dwoma 
punktami obsługi celnej, przedstawiając formularze 
T1/T2. 

XPH Poland sp. z o.o. oferuje całościową obsługę związaną 
z importem oraz eksportem towarów ze szczególnym 
zwracaniem uwagi na jakoś obsługi, bezpieczeństwo towaru, 
różnorodność potrzeb klientów, szybkość transportu i 
efektywność. 

Firma planuje wykorzystywać przede wszystkim przestrzeń 
ładunkową samolotów wykonujących regularne połączenia z i 
do Portu Lotniczego Lublin, a więc Airbusów A320 oraz 
Boeingów 737. Tym samym pierwotna siatka połączeń jest 
tożsama z siatką destynacji PLL, niemiej XPH Poland sp. z o.o. 
jest gotowa wykonywać zlecenia obejmujące transport do 
innych portów lotniczych w Europie i na świecie, zwłaszcza 
wykorzystując sieć portów lotniczych, na których funkcjonuje 
spółka XPH Xpress Handling. 
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Wnioski 
Rozpatrując przedstawione przez XPH Poland sp. z o.o. 

plany rozwoju firmy oraz jej możliwości spedycyjne, należy 
stwierdzić, że oparte są nie tylko na analizie lokalnego rynku 
przewozów lotniczych i potrzebach regionalnego biznesu, ale 
przede wszystkim na 30-letniej tradycji i doświadczeniu spółki 
matki, XPH Xpress Handling. Włoski rynek transportu 
lotniczego, nasycony podmiotami świadczącymi usługi w 
zakresie obsługi naziemnej i transportu lotniczego, stanowił dla 
firmy pole do zdobycia znakomitego i szerokiego 
doświadczenia, które teraz można wykorzystać na rynku 
polskim.  

Należy podkreślić, że korzyści współpracy Portu Lotniczego 
Lublin i firmy XPH Poland sp. z o.o.  będą obopólne: Port 
Lotniczy Lublin zyska doświadczonego i będącego ekspertem 
w swojej branży współpracownika, będącego w stanie 
zaoferować od pierwszego dnia funkcjonowania terminalu cargo 
pełną i fachową obsługę, a XPH Poland sp. z o.o. otrzyma 
dostęp do nowego i perspektywicznego rynku transportu 
lotniczego. 

Głównym wygranym owej wyżej opisanej współpracy może 
być jednak lubelski biznes – otwiera się przed nim świat 
transportu lotniczego, świat, w którym czas się kurczy, a każdy 
niemal przedmiot może być dostarczony w przeciągu 24 godzin. 
Przed lubelskimi firmami otwiera się możliwość wysyłania 
swoich produktów do innych krajów Unii Europejskiej, a nawet 
na inne kontynenty.  

Otwarcie terminalu cargo w Lublinie włącza to miasto 
w gęsto oplatającą kulę ziemską sieć najszybszego – jak dotąd 
transportu lotniczego. 
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Functional assumptions of the Cargo terminal  
in Lublin Air-port 

The annual increase of the number of passengers, opening new 
directions, carry the acquisition of new logistic operators and the 
opening of the cargo terminal provides both the hard work Lublin 
Airport managing team, as well as the high potential of Lublin. In 2016 
in the area immediately adjacent to the airport was built cargo terminal. 
The investor is the company XPH Poland Sp. z o.o. a subsidiary of the 
Italian company XPH Xpress Handling, which has its own sitting in 
Milan. For more than 30 years of experience in air transport in which 
offers the full service - from air freight, by handling services (operation 
of aircraft at airports - for example: refueling or loading) after including 
transport of hazardous waste. Cargo terminal was created in response 
to the demand of the local market. The airport with the cargo terminal 
have a convenient location and it is well connected to the network of 
roads and rail. Cargo terminal is an important link in the intermodal 
transport of goods. 
 

Key words: cargo terminal, air transport, transport of goods. 


