
Oświadczenie złożone 

przez senatora Artura Dunina 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

22 maja 2020 r. odbyła się konferencja prasowa pana Marcina Horały, wiceministra infrastruktury,  

oraz pana Waldemara Budy, wiceministra funduszy i polityki regionalnej, na której w imieniu Rady Mini-

strów została zakomunikowana decyzja o przyjęciu rozporządzenia gwarantującego wsparcie finansowe  

dla polskich portów lotniczych w związku z pandemią koronawirusa. Zgodnie z przekazaną informacją Mini-

sterstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie lotnisk użytku publicznego,  

na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej. Według regulacji wszystkie lotni-

ska użytku publicznego, które przed wybuchem epidemii prowadziły regularną działalność operacyjną,  

miały zostać objęte jej zakresem, a tym samym otrzymać wsparcie. Szacowana wartość wsparcia została 

określona na kwotę 142,2 miliona zł w ciągu 2020 r. Zaproponowane wsparcie, co podkreślali obaj wicemini-

strowie, miało mieć charakter niewykluczający żadnego z lotnisk dotkniętych kryzysem wywołanym pande-

mią koronawirusa, niezależnie również od struktury właścicielskiej danego portu lotniczego. Udzielone 

wsparcie miało mieć charakter próby częściowej rekompensaty poniesionych strat w związku z wprowadze-

niem  

od 15 marca 2020 r. całkowitego zakazu ruchu lotniczego. 

W następstwie tego ogłoszenia 4 czerwca 2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie lot-

nisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej,  

zgodnie z którym wszystkie, 14 lotnisk użytku publicznego zostało zobowiązanych do utrzymania minimal-

nej gotowości operacyjnej. Rozporządzenie zostało wydane jeszcze w czasie, gdy obowiązywał całkowity 

zakaz ruchu rejsowego pasażerskiego. Zostało ono bardzo pozytywnie przyjęte przez wszystkie lotniska, 

które w swoich planach uwzględniły możliwość częściowego wsparcia w tej niespotykanie trudnej sytuacji. 

Ostatecznie wsparcie finansowe dla portów lotniczych zostało udzielone selektywnie, 3 z 14 lotnisk  

(Lublin, Łódź i Olsztyn-Szymany) nie otrzymały wsparcia pomimo wcześniejszych deklaracji i przygotowy-

wanych projektów rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie rozliczania i dokumentowania kosztów 

utrzymania minimalnej gotowości operacyjnej lotniska. O wydaniu powyższego rozporządzenia i wsparciu 

obejmującym wszystkie lotniska informował pan Marcin Horała, wiceminister infrastruktury w odpowiedzi 

na 2 interpelacje poselskie, w czerwcu i wrześniu 2020 r., na interpelacje nr 6538 oraz nr 9601. 

Wobec powyższego, w szczególności wobec nieprzyznania wsparcia dla 3 z 14 lotnisk użytku publiczne-

go, wnoszę o udzielenie przez ministra infrastruktury odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Dlaczego podjęto decyzję o zastosowaniu rozwiązania, według którego nie wszystkie porty lotnicze 

otrzymały deklarowane wsparcie finansowe? 

2. Dlaczego wybrano tryb notyfikacji pomocy zgodny z art. 107(2)(b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej, a nie wybrano innych dedykowanych rozwiązań wynikających z komunikatu Komisji – Tym-

czasowe Ramy Środków Pomocy Państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii  

COVID-19 (takie rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku lotnisk w Niemczech i Bułgarii) albo me-

chanizmu National Umbrella Schemes (takie rozwiązanie zostało zastosowane w przypadku lotnisk we Fran-

cji, Włoszech i Danii)? 

3. Dlaczego pomimo obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie lotnisk użytku publicz-

nego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej, oraz obowiązywania sieci 

bazowej TEN-T nie wszystkie lotniska ujęte w tych przepisach objęte zostały dostępnym dla nich wsparciem 

finansowym w kontekście trwającej epidemii COVID-19? 

4. Jaki jest walor prawny i jaki jest cel rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w spra-

wie lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej? 

5. Jakie środki finansowe zostały przekazane poszczególnym zarządzającym lotniskami użytku publiczne-

go zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytua-

cji kryzysowych, w brzmieniu obowiązującym od 20 października 2020 r.? 



6. W przypadku obu decyzji Komisji Europejskiej w sprawie planu pomocy dla polskich lotnisk – decyzja 

w sprawie SA.58212 (2020/N) z 28 września 2020 r. oraz decyzja w sprawie SA.59017 (2020/N)  

z 26 października 2020 r. – wskazano, że pomiędzy planowanymi środkami pomocowymi (142 miliony 

200 tysięcy PLN) a ostatecznymi środkami, które zostaną przyznane (138 milionów 654 tysiące 729 PLN), 

występuje różnica w wysokości 3 milionów 545 tysięcy 271 PLN. Wobec powyższego wnoszę o informację, 

jakie jest planowane dalsze wykorzystanie tych środków oraz wsparcie dla wszystkich, w tym wykluczonych 

z pomocy, portów lotniczych? 

7. W związku z faktem, że decydujący wpływ na nierówne przyznanie pomocy portom lotniczym miała 

zmiana sposobu przyznawania środków – mechanizm pokrywania kosztów minimalnej gotowości operacyj-

nej zastąpiono wykazaniem straty operacyjnej w założonym okresie referencyjnym,  

od 15 marca do 30 czerwca 2020 r. – wnoszę o informację, czy przy wyborze modelu przyznania środków 

brane było pod uwagę wykorzystanie innych narzędzi wsparcia w ramach tzw. tarcz antykryzysowych  

(w szczególności dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników na podstawie art. 15g ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-

niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), wysokość wspar-

cia i okres, w którym wsparcie zostało udzielone? Wnoszę również o udzielenie informacji, jakie, w jakiej 

wysokości i w jakim terminie wsparcie dostępne w ramach tzw. tarcz antykryzysowych zostało udzielone 

poszczególnym zarządzającym 14 lotniskami użytku publicznego? 

8. Wnoszę również o informację, czy i jakie analizy w zakresie sytuacji operacyjnej (ruch pasażerski)  

i finansowej zostały wykonane w Ministerstwie Infrastruktury oraz czy została wykonana analiza tego,  

w jakim zakresie sytuacja finansowa wszystkich 14 lotnisk uległa pogorszeniu w drugiej połowie 2020 r. 

(szczególnie 3Q), biorąc pad uwagę to, że wsparcie przyznane zostało za okres od 15 marca do 30 czerwca 

2020 r., a skutki epidemii koronawirusa dla lotnictwa nie ustały z dniem 30 czerwca br., ale trwają nadal? 

9. Czy w związku z zakończonymi negocjacjami budżetowymi w Unii Europejskiej, zakładającymi nowy 

okres programowania środków unijnych, a także powstanie tzw. funduszu odbudowy, w związku z dalszym 

oddziaływaniem na branżę lotniczą i turystyczną pandemii koronawirusa, decyzjami o administracyjnym 

ograniczeniu ruchu lotniczego, a także zmiennymi regułami wjazdowymi do poszczególnych krajów, mini-

sterstwo przewiduje środki dedykowane branży lotniczej, w tym w szczególności dla operatorów lotnisk, 

pochodzące z powyższych unijnych źródeł pomocowych w celu odbudowy ruchu lotniczego i turystycznego? 

Z wyrazami szacunku 

Artur Dunin 


