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Szanowna Redakcjo, 

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. „Zarabiają nawet 
po 90 tys. zł. Większość Polaków może im pozazdrościć”, który ukazał się 30 sierpnia 2020 roku 
na łamach portalu TVP.INFO. Oto tekst sprostowania: 

„SPROSTOWANIE 

1. Nieprawdziwa jest informacja: „Choć jedne niższe, a inne wyższe, wszystkie te kwoty 
przestają robić wrażenie, gdy spojrzymy na zarobki kontrolerów ruchu lotniczego. Te wahają 
się obecnie w Polsce od ok. 13 tys. zł brutto do niemal 90 tys. zł brutto miesięcznie – 
oczywiście plus dodatki.” 

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), pracujących w najbardziej 
obciążonych ruchem organach. 

Już na marginesie dodamy, że 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); 

● 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 lotnisku w Krakowie: od 7 929 zł brutto do 13 884 zł brutto (kontroler z ponad 35-letnim 
stażem pracy operacyjnej); 

● na lotniskach w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Modlinie, Rzeszowie, Łodzi: 
7 241 zł brutto do 10 766 zł brutto (kontroler z ponad 31-letnim stażem pracy operacyjnej); 

● na lotniskach w Bydgoszczy, Szczecinie, Lublinie, Olsztynie, Zielonej Górze: 6 500 zł brutto 
do 8 509 zł brutto (kontroler z ponad 38-letnim stażem pracy operacyjnej). 



 

 

 

2. Nieprawdziwa jest informacja „Pracujący w wieży kontroli lotów mogą też liczyć na dodatek 
za pracę w godzinach nocnych. Wynosi on 25 proc. stawki godzinowej i w przypadku 
kontrolerów ruchu lotniczego odnosi się do stawek liczonych i wynosi dodatkowo kilkanaście-
kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.” 

Żeby osiągnąć kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie z samego dodatku za pracę 
w godzinach nocnych, kontrolerzy musieliby pracować od 170 do 550 godzin w miesiącu, 
tylko w nocy, zależnie od przysługującego wynagrodzenia zasadniczego. Dla porównania 
w sierpniu br. etat kontrolera wynosił 135 godzin. 

 

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. 

 

Z poważaniem 

Mateusz Kostecki 
Przewodniczący Zarządu 


