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Szanowny Panie, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Służb Ruchu Lotniczego na podstawie art. 31a ustawy 
z dnia 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (t. j. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) domaga się pilnego 
opublikowania sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pt. „Nawet 90 tys. zł 
miesięcznie plus dodatki. Ile zarabiają kontrolerzy ruchu lotniczego”, autorstwa Pana redaktora 
Marcina Walkowa, który ukazał się 19 czerwca 2020 roku na łamach portalu „Business Insider 
Polska”. Oto tekst sprostowania: 

„SPROSTOWANIE 

1. Nieprawdziwa jest informacja: „Najlepiej zarabiający kontrolerzy ruchu lotniczego w Polsce 
mogą liczyć nawet na 90 tys. zł brutto plus dodatki – poinformowała Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej w odpowiedzi na pytania Business Insider Polska o realne zarobki tej grupy 
zawodowej, z uwzględnieniem wielkości lotniska i stażu pracy.” 

W rzeczywistości najwyższe wynagrodzenie zasadnicze kontrolerów ruchu lotniczego 
w Polsce, pracujących w Warszawie, wynosi 44 912 zł brutto. Do tego dochodzą dodatki 
(w różnej liczbie i wysokości). Żadne wynagrodzenie zasadnicze nie przekracza 45 tysięcy 
złotych brutto, a najwyższe wynagrodzenia przysługują najbardziej doświadczonym 
kontrolerom (z ponad 35-letnim stażem pracy operacyjnej), pracującym w najbardziej 
obciążonych ruchem organach. 

2. Nieprawdziwa jest informacja: „Jak wylicza PAŻP, kontroler ruchu lotniczego ze średnim 
doświadczeniem, pracujący na mniejszym lotnisku, gdzie niższa jest liczba operacji 
lotniczych, dziś zarabia około 23 000 zł brutto pensji zasadniczej, a po obniżce wyniesie ona 
w granicach 17 000 zł brutto. 

- Po doliczeniu stażu pracy np. 15 lat oraz dodatkowych funkcji otrzymuje około 37 000 zł 
brutto miesięcznie, a po zmianie będzie otrzymywał około 28 000 brutto miesięcznie – dodaje 
rzecznik PAŻP.” 

W rzeczywistości wynagrodzenia zasadnicze kontrolerów przedstawiają się następująco: 

• na drugim w Polsce (co do natężenia ruchu) lotnisku w Krakowie: od 10 369 zł brutto 
do 18 155 zł brutto (kontroler z ponad 35-letnim stażem pracy operacyjnej) 

• na lotniskach w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Modlinie, Rzeszowie, 
Łodzi: 9 469 zł brutto do 14 078 zł brutto (kontroler z ponad 31-letnim stażem pracy 
operacyjnej) 



Po obniżce wynagrodzenia zasadnicze będą kształtować się tak: 

• na lotnisku w Krakowie: od 7 929 zł brutto do 13 884 zł brutto 

• na lotniskach w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Modlinie, Rzeszowie, 
Łodzi: 7 241 zł brutto do 10 766 zł brutto 

 

3. Nieprawdziwa jest informacja „Kontroler ruchu lotniczego z niewielkim doświadczeniem 
w zawodzie, 5-letnim ogólnym stażem pracy i zatrudniony na małym lotnisku, tj. o niewielkim 
ruchu, ma otrzymywać około 10 000 zł brutto pensji zasadniczej, a po zmianach – 8 000 zł.”  

W rzeczywistości wynagrodzenia zasadnicze kontrolerów przedstawiają się następująco: 

• na lotniskach w Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Olsztynie, Zielonej Górze: od 
8 500 zł brutto do 11 127 zł brutto (kontroler z ponad 38-letnim stażem pracy 
operacyjnej) 

Po obniżce wynagrodzenia zasadnicze będą kształtować się tak: 

• na lotniskach w Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Olsztynie, Zielonej Górze: 6 500 zł 
brutto do 8 509 zł brutto 

4. W konsekwencji nieprawdziwa jest informacja „W praktyce, miesięcznie brutto może to 
oznaczać obniżkę z kwoty około 13 000 zł na około 10 000 zł brutto. Podane kwoty brutto są 
szacunkowe i nie uwzględniają jeszcze innych dodatków tej grupy pracowników, jak np. 
za prace w soboty, niedziele, święta, w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, 
które wynagradzane są na zasadach korzystniejszych niż przewiduje to kodeks pracy”. 

W rzeczywistości wynagrodzenia brutto będą niższe niż wskazane, przykładowo dla osoby 
otrzymującej dotychczas wynagrodzenie w kwocie 10 625 zł brutto oznaczać to będzie 
obniżkę do kwoty 8 125 zł brutto.” 

Wskazujemy, że niniejsze pismo – celem spełnienia warunku z art. 31a ust. 5 ustawy prawo 
prasowe – zostanie wysłane równolegle drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem listu 
poleconego. Realizując zaś obowiązek z art. 31a ust. 4 cytowanej ustawy – wskazujemy, iż żądanie 
niniejsze składa Ogólnopolski Związek Zawodowy Służb Ruchu Lotniczego, którego adres 
korespondencyjny to: ul. Wieżowa 8, pokój B.205, 02-147 Warszawa. OZZSRL – zrzeszający m.in. 
kontrolerów ruchu lotniczego – jest bezpośrednio zainteresowany w sprostowaniu wskazanych 
powyżej nieprawdziwych informacji, albowiem informacje te dotyczą informacji o wynagrodzeniach 
m.in. naszych członków. 
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