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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Polskie lotniska regionalne są istotnymi katalizatorami rozwoju całej gospodarki, zatrudniają bezpośred-

nio i pośrednio w sumie ok. 130 tysięcy osób. Ich wpływ na gospodarkę jest szacowany na ok. 4% PKB. Od 

połowy marca 2020 r. zawieszone zostały krajowe i międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze, co 

spowodowało spadek ruchu o ponad 90% i ogromne straty dla branży lotniczej, ale też całej gospodarki. Jest 

bardzo ważne, by umożliwić polskim lotniskom odbudowanie ruchu i swojej pozycji ekonomicznej. 

Zgoda Rady Ministrów na wznowienie lotów krajowych i międzynarodowych w ograniczonym zakresie 

stanowi kamień węgielny strategii ożywienia gospodarczego kraju, daje także lotniskom nadzieję na powrót 

do stabilizacji. Nie będą one jednak miały możliwości rozwoju, jeśli przepisy krajowe będą ograniczały li-

niom lotniczym prowadzenie działalności biznesowej i będą stanowiły wprost podstawę do wycofywania się 

ich z polskiego rynku. Przykładem takiego przepisu jest ten dotyczący ograniczenia do 50% liczby miejsc 

w samolotach zajmowanych przez pasażerów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem sta-

nu epidemii. Rozdział 6 § 17 pkt 4 tego rozporządzenia stanowi, iż „statkiem powietrznym można przewozić 

w tym samym czasie nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych 

dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego”. 

Rozumiem, że intencją wprowadzenia tego przepisu była troska o bezpieczeństwo podróżnych. Niestety, 

jego skutki mogą być tragiczne dla całej branży lotniczej, która w liście otwartym do Pana Premiera określiła 

to jako „morderczy wirus” dla rynku lotniczego, który nie ominie także polskiego przewoźnika – LOT-u. 

Panie Premierze, apeluję o zmianę restrykcyjnych przepisów w taki sposób, by nie ograniczając bezpie-

czeństwa pasażerów oraz uwzględniając polskie i europejskie wymogi, znieść ograniczenia w liczbie pasaże-

rów, którzy mogą podróżować w ruchu krajowym i międzynarodowym. 
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