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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 14 października 2020 r.

Znak sprawy: DL-3.054.41.2020

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Świlskiego na 15. Posiedzeniu Senatu 
w dniu 11 września 2020 r. uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z art. 15zzzzb ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” został opracowany projekt 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rozliczania i dokumentowania kosztów utrzymania 
minimalnej gotowości operacyjnej lotniska. 

Program pomocowy przewidziany w projekcie ww. rozporządzenia zakładał, iż zarządzający portem 
lotniczym otrzymuje, na wniosek składany do ministra właściwego do spraw transportu, comiesięczną 
rekompensatę kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska.

Zgodnie z prawem unijnym do uruchomienia środków publicznych konieczna jest akceptacja programu 
pomocowego przez Komisję Europejską (KE). W celu przyspieszenia procesu notyfikacji programu 
pomocowego opisanego w projekcie rozporządzenia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, wystąpił do Komisji Europejskiej o prenotyfikację programu.

Od lipca do dnia 23 września br. prowadzony był merytoryczny dialog z KE w celu dokonania stosownych 
zmian, uzgodnień i przystąpienia do formalnej notyfikacji programu pomocowego. W tym czasie Ministerstwo 
Infrastruktury odpowiedziało na szereg pytań Komisji oraz przekazało wiele dodatkowych danych 
pozyskanych bezpośrednio od zarządzających portami lotniczymi.

W dniu 23 września 2020 r. zgłoszenie dot. notyfikacji programu pomocowego dla portów lotniczych zostało 
zarejestrowane przez Komisję pod nr. SA.58729, a w dniu 28 września br. program pomocowy decyzją 
Komisji Europejskiej został oficjalnie zatwierdzony.

W procesie prenotyfikacji KE wskazała, że rekompensata może dotyczyć wyłącznie strat poniesionych 
w okresie całkowitego zakazu ruchu lotniczego, tj. od 15 marca do 30 czerwca 2020 r. 

Ze względu na znaczące pogorszenie kondycji finansowej polskich portów lotniczych w wyniku pandemii 
Covid-19, a także konieczność  zgromadzenia przez zarządzających portami lotniczymi szeregu 
dokumentów niezbędnych do rozliczenia kosztów utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska, 
powodujące ryzyko  niewypłacenia rekompensat ze środków zarezerwowanych na ten cel w Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19 na 2020 r., przygotowane zostało rozwiązanie alternatywne, które umożliwi 
szybsze i jednorazowe przekazanie środków do portów lotniczych. 

W związku z powyższym przygotowano zmianę ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.). 



Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostaną 
uruchomione po zakończeniu procesu legislacyjnego i złożeniu wniosków przez zarządzających portami 
lotniczymi.

Z poważaniem,
 

Dokument podpisany elektronicznie,
z upoważnienia Ministra Infrastruktury:

Marcin Horała
Sekretarz Stanu

Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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