Wyciąg cennika wprowadzonego Uchwałą nr 31/2020
Z dnia 06 maja 2020 roku
W sprawie: zatwierdzenia cennika opłat usług pozalotniczych Spółki Mazowiecki Port
Lotniczy-Warszawa-Modlin Sp. z o.o
opłata
jednostkowa
netto (PLN)

Tytuł Opłaty
Karty identyfikacyjne
1

a

Wydanie czasowej karty identyfikacyjnej

100

b

Przedłużenie ważności/zmiana danych czasowej karty

50

c

Wydanie duplikatu czasowej karty identyfikacyjnej

150

d

Niezwrócenie czasowej karty identyfikacyjnej w terminie określonym w instrukcji przepustkowej MPL

450

Karty dostępu
2

a

Wydanie karty dostępu

100

b

Wydanie duplikatu utraconej karty dostępu

150

c

Niezwrócenie karty dostępu

450

Szkolenia
Szkolenie wraz z egzaminem:

3

a

Ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego

150

b

Z systemu zarządzania bezpieczeństwem

150

c

Z ochrony ppoż. lotniska Warszawa/Modlin, ewakuacji z Terminala i innych obiektów MPL oraz
prowadzenia i uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych

100

d

Z zasad poruszania się po terenie lotniska

150

e

Z zasad poruszania się w polu ruchu naziemnego

175

f

Z obsługi radiotelefonów i pracy w sieci łączności TETRA

·

szkolenie i egzamin teoretyczny

125

·

egzamin praktyczny

50

Zapoznanie się z „Instrukcją przepustkową Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, umożliwiające poruszanie się:
4 ·
·

w strefie ogólnodostępnej

100

w strefie zastrzeżonej zgodnie z §20 Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

200

5 Egzamin poprawkowy

100

6 Szkolenie po utracie terminu ważności poprzedniego szkolenia*

600

Powtórne szkolenie wymienione w punktach 1 i 2 – (za naruszenie / nieprzestrzeganie postanowień
instrukcji obowiązujących w MPL)

600

8 Niezgłoszenie się na szkolenie i nieodwołanie zgłoszenia na szkolenie na 72 h przed terminem szkolenia

50

7

* W przypadku nieobecności pracownika minimum przez 30 dni przed utratą ważności szkolenia i odbyciu szkolenia w ciągu 30 dni po
powrocie do pracy stosowana będzie standardowa cena za szkolenia. Obowiązek zgłoszenia nieobecności pracownika do Biura Spraw
Pracowniczych na minimum 7 dni przed utratą ważności szkolenia spoczywa na pracodawcy. Po takim zgłoszeniu nastąpi zablokowanie
dostępów do części zastrzeżonej lotniska, które zostanie odblokowane po zaliczeniu brakującego szkolenia.
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