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Letnie urlopy
źle widziane
na lotnisku
Wakacyjnych czartertów
brak, tymczasem łódzkie lotnisko znalazło dodatkowych
pracowników do obsługi pasażerów. W jakim celu?
Piotr Brzózka
p.brzozka@dziennik.lodz.pl

Na rynku lotniczym trwa czarterowa posucha, tymczasem
łódzkie lotnisko zamieściło
ogłoszenie o poszukiwaniu
trzech pracowników do obsługi pasażerów. Tymczasowo,
na trzy miesiące, na umowę zlecenie. Oszczędności, braki kadrowe? Raczej zwykła przezorność. No i grafik urlopowy...
W ogłoszeniu czytamy, że
w zakres obowiązku pracowników wejdą: obsługa pasażerów
i bagażu w check-in, gate (obsługa systemu DCS); prowadzenie
pasażerów z i do samolotu
oraz do i z terminalu; obsługa
rampy autokarowej przy rejsach
zakłóconych; praca w punkcie
informacji lotniskowej. Jeśli chodzi o warunki pracy, wynagrodzenie ma wynieść „nie więcej
niż 21 zł brutto” za godzinę.
Wymagania (między innymi) to: znajomość j. angielskiego, wysoka kultura osobista,

Tomasz Szymczak:
– Kelner w Sopocie
też nie idzie na urlop
w lipcu i sierpniu,
tylko pracuje

W skrócie
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Denat leżał
w kałuży krwi
Na osiem lat więzienia Sąd
Okręgowy skazał wczoraj 35letniego Adama S. za pobicie
ze skutkiem śmiertelnym ojca
swej znajomej w mieszkaniu
na Górnej. Widok był koszmarny: denat leżał w kałuży
krwi przygnieciony telewizorem. Ponadto oskarżony ma
wypłacić córce zabitego 10
tys. zł zadośćuczynienia.
WP

A Portal pasażer.com, powołując się na dane OAG Schedule
Analyser, podaje, że całkowita
oferta linii lotniczych w całej Polsce wzrosła do 3,38 mln miejsc,
a więc o 11,4 proc. w porównaniu
z majem ubiegłego roku . Liczba
pasażerów łącznie wyniosła 2,93
mln, co oznacza, że średnie wypełnienie samolotów w skali kraju wyniosło 86,6 proc.
A Z analizy dotyczącej ilości
miejsc w samolotach startujących i lądujących na danych lotniskach wynika, że w maju największy skok zanotował Lublin
- z 22,4 do 39,9 tys., czyli o 78,4
procent. Jest to efekt głównie
nowych połączeń linii Wizz Air.
Znaczną poprawę zauważono
też w Krakowie (o 18,9 proc.),
Szczecinie (15 proc.), Warszawie (13,4 proc.), Gdańsku
(10,9 proc.).
A Zupełnie inaczej jednak sytuacja wygląda w Łodzi, która zanotowała najgorszą dynamikę
wśród polskich lotnisk. Pasażer.com podaje, że było to wynikiem cięć Ryanaira, który skasował trasę do Oslo-Rygge i zmniejszył tzw. „oferowanie” na połączeniach do East Midlands
i Dublina. Oferta przewoźników
z Łodzi zmalała w efekcie o 15,7
proc. z 32,5 do 27,4 tys. miejsc.
Ponieważ w Łodzi odleciało
i przyleciało w maju 20,7 tysiąca
pasażerów, można obliczyć, że
średnie wypełnienie samolotów
wyniosło 75,7 proc.
A Jeśli chodzi o liczbę odprawionych pasażerów, liderem w Polsce jest oczywiście warszawskie
Okęcie, przez które w ciągu 1
miesiąca przewinęło się 1,08 miliona pasażerów, a więc 50 razy
więcej, niż w Łodzi. Krakowskie
Balice przyjęły 457 tysięcy osób.
Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują: Gdańsk (350 tys.),
Modlin (263 tys.), Katowice (251
tys.), Wrocław (205 tys.), Poznań (142 tys.). Większy ruch, niż
w Łodzi, zanotowano też w Rzeszowie (57 tys.), Szczecinie (43
tys.), Lublinie (35 tys.), Bydgoszczy (29 tys.).
PB

umiejętność pracy w zespole
i pod presją czasu. Dodatkowymi atutami, są doświadczenie
przy obsłudze pasażerów, przebyte szkolenia w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych
a także „świadomości ochrony
w lotnictwie cywilnym”.
Po co dodatkowi pracownicy na trzy miesiące? Brakuje
etatowych?
– To jest zabezpieczenie, które było już robione w poprzednich latach, tyle że wówczas
działo się to w warunkach większego ruchu czarterowego – mówi Tomasz Szymczak, prezes
łódzkiego lotniska. – Osoby, które się do nas teraz zgłosiły, pracowały wcześniej na lotnisku,
ale przy tak niewielkiej liczbie lotów czarterowych w tym roku,
raczej w ogóle nie zostaną wykorzystane. Podkreślam, że jest
to zabezpieczenie gospodarne,
ci ludzie będą wzywani do pracy tylko wtedy, gdy będzie taka
potrzeba i tylko za to będą otrzymywać wynagrodzenie. Zabezpieczając się w tym roku mieliśmy na uwadze to, że nie wiadomo co będzie się dziać w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz szczytem NATO. Byliśmy już wizytowani przez klika
służb sojuszniczych, jest możliwość, że jakieś samoloty pojawią się na naszym lotnisku, ale
to jest wielka niewiadoma, podobnie jak było w przypadku
Euro 2012. Wtedy zostały wyznaczone lotniska rezerwowe,
Łódź dla Warszawy, Bydgoszcz
dla Gdańska, Zielona Góra dla
Poznania, Katowice dla Wrocławia, natomiast w praktyce zostały wykorzystane one symbolicznie – dodaje Szymczak.

Urzędujący od wiosny tego
roku prezes, daje jednak wyraźnie odczuć, że jest problem
z liczbą etatowych pracowników, którzy w wakacje pozostają w pracy.
– Niewątpliwie przyjrzę się
urlopom, bo to jest branża usługowa i zdecydowanie trzeba dostosować politykę. Kelner w Sopocie też nie idzie na urlop
w lipcu i sierpniu, tylko pracuje. Obecne plany urlopowe były sporządzane pod koniec ubiegłego roku, ale planując wypoczynek w przyszłym roku będziemy dbać o tę sprawę – mówi Tomasz Szymczak.
Jeśli chodzi o niewielki ruch
czarterowy, o którym wspomniał prezes, to sytuacja rzeczywiście jest nieciekawa. Mówiąc
wprost, z Łodzi latają tylko dwa
czartery - do Grecji, a konkretnie do Korfu i Herklionu,
przy czym wiadomo już, że ten
drugi - tylko do 11 lipca.
Tomasz Walasek, łódzki radny PO i miłośnik lotnictwa zaznacza, że jest to związane z sytuacją międzynarodową i dotyka wielu polskich i europejskich
lotnisk. – Ruch czarterowy
zmniejszył się z powodu zamieszania w Turcji, Egipcie i innych
krajach. Biura podróży zareagowały wycofując loty z mniejszych lotnisk, nie tylko z Łodzi.
Praktycznie nie ma czarterów
z Lublina, podobno ze Szczecina, bardzo kiepską sytuację
czarterową mają Bydgoszcz
i Rzeszów. Biura podróży
i touroperatorzy podjęli decyzję, że będą latać tylko z pięciu
największych lotnisk w Polsce
– mówi Walasek. a
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10 tysięcy pudełek
życia dla seniorów

CBA zatrzymało Ukraińców zamieszanych
w fikcyjny eksport towarów za łapówki

Dziś w Łodzi odbędzie się seminarium
poświęcone biznesowi w Kanadzie

Łódzki magistrat kupił 10 tys.
pudełek życia, które trafią
do seniorów. W pudełku jest
ankieta, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta i zażywanych leków. Pudełko należy umieścić w lodówce. Będzie można je odebrać
w trzynastu punktach Łodzi
m.in. w centrach aktywnego
seniora, w domach kultury
i punktach informacyjnych.
A także podczas Dnia Otwartego w łódzkim NFZ, który
jest w sobotę, 25 czerwca.
AGA

Agenci CBA w Łodzi zatrzymali troje Ukraińców zamieszanych w przestępstwo polegające na fikcyjnym eksporcie
towarów na Ukrainę. W zamian za łapówki celnicy mieli
wystawiać dokumenty poświadczające wywóz towarów
poza obszar celny Unii Europejskiej. Jako pierwsza wpadła - zaraz po przyjęciu łapówki
w wysokości prawie 14 tys. zł Larysa O. Po niej zatrzymano
Larysę B. Godzinę później zatrzymano Franciszka O., także pochodzenia ukraińskiego.
W ich biurach i mieszkaniach

Przedsiębiorcy z naszego województwa, przedstawiciele
izb handlowych, instytucji
kulturalnych, samorządów
wezmą dziś udział
w semianarium pod hasłem
„Prowadzenie biznesu z Kanadą”. Rozpocznie się ono
o godz. 9 w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.
Mowa będzie m.in. o wzroście
aktywności łódzkich firm
na rynku kanadyjskim. Poruszone będą też zagadnienia
prawne, gospodarcze, kultu-
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Jak mało się lata z Łodzi

b Prezes Tomasz Szymczak, daje wyraźnie odczuć, że jest problem
z liczbą etatowych pracowników, którzy w wakacje biorą urlop

zabezpieczono „znaczną ilość
gotówki”. Decyzją sądu
Larysę O. aresztowano na dwa
miesiące. Wobec Larysy B.
prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe - 15 tys.
zł, dozór policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, zaś
wobec Franciszka O. poręczenie majątkowe - 8 tys. zł i dozór policji. Agenci CBA weszli
do 13 firm w całej Polsce, które
mogły brać udział w tym przestępstwie. Zabezpieczono w
nich dokumentację księgową.
(WP)

ralne związane z prowadzeniem firmy w Kanadzie.
Do Łodzi przyjedzie m.in.
Nicolas Lepage, doradca kanadyjskiej ambasady w Warszawie, który opowie m.in.
o kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej między Kanadą, a Unią Europejską. Saad Syed, kanadyjski
prawnik przybliży aspekty
prawne prowadzenia biznesu z tym krajem. Zaplanowano też przegląd kanadyjskich
programów imigracyjnych
i zatrudnienia.
SACH

