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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na Oświadczenie złożone przez senatora Artura Dunina na 19. Posiedzeniu Senatu 
w dniu 17 grudnia 2020 r. uprzejmie informuję co następuje.

Ad. 1

Dlaczego podjęto decyzję o zastosowaniu rozwiązania, według którego nie wszystkie porty lotnicze 
otrzymały deklarowane wsparcie finansowe?

Na podstawie art. 15zzzzba ust. 1 ustawy 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. 1842), w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy 
do spraw transportu przekazuje zarządzającemu portem lotniczym środki finansowe na częściowe pokrycie 
straty wynikającej z obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 
oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378), w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

W procesie uzgadniania programu pomocowego dla portów lotniczych, zarówno okres liczenia 
straty, tj. jako okres całkowitego zakazu w ruchu lotniczym w terminie 15 marca – 30 czerwca br., 
jak i sposób jej liczenia, tj. jako różnica między wynikiem działalności operacyjnej w okresie 
od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. a wynikiem działalności operacyjnej osiągniętym w analogicznym 
okresie roku ubiegłego, został narzucony przez Komisję Europejską. Powyższy zapis został uwzględniony 
w art.  15zzzzba ust. 2 ww. ustawy.

Podkreślić należy, iż zgodnie ze wskazaniem Komisji Europejskiej, niezależnie od przyjętego instrumentu 
wsparcia, główne kryterium przyznania  pomocy zależne było od wykazania przez zarządzającego portem 
lotniczym ww. straty zdefiniowanej w programie pomocowym w okresie 15 marca -30 czerwca 2020 r. 
w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Na podstawie art. 15zzzzba ust. 7 ww. ustawy, środki finansowe są przekazywane zarządzającemu portem 
lotniczym do wysokości wynikającej z podziału, o którym mowa w art. 15zzzzba ust. 5 ustawy, jednak 
w kwocie nie wyższej niż wysokość straty, o której mowa w art. 15zzzzba ust. 1 ustawy.

W dniu 26 października 2020 r. Komisja Europejska decyzją  „C(2020) 7527 final”  zatwierdziła program 
pomocowy dla portów lotniczych, w świetle art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

W dniu 2 listopada br. zarządzający portami lotniczymi, którzy wykazali ww. stratę w złożonych 
do MI wnioskach, na podstawie art. 6 ustawy, otrzymali stosowne przelewy środków. 

Zgodnie z informacją zawartą w punkcie drugim wniosku trzy spółki: Warmia i Mazury sp. z o.o., 
Port Lotniczy Lublin S.A. oraz Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., nie poniosły straty 
w rozumieniu art. 15zzzzba ust. 2 ustawy. W związku z powyższym nie kwalifikowały się do przekazania 
środków finansowych, o których mowa w art. 15zzzzba ustawy.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknjugm4tk


Ad. 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 – Tymczasowe 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 mechanizmu National Umbrella Schemes (takie rozwiązanie zostało 
zastosowane w przypadku lotnisk we Francji, Włoszech i Danii)?

Tryb notyfikacji został wskazany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). W lipcu 2020 r. 
UOKiK we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury (MI) przekazał niezbędne dokumenty do Komisji 
Europejskiej celem  prenotyfikacji projektu programu pomocowego. Na każdym etapie tego procesu                
MI odpowiedziało na szereg pytań Komisji. Odpowiedzi do Komisji konsultowane były na bieżąco z UOKiK. 
Ostatecznie przyjęty program pomocowy oraz sposób liczenia straty został, zgodnie z nadesłanymi 
materiałami przez KE, dostosowany do wymagań. 
Jak wyżej wskazano, niezależnie od przyjętego instrumentu wsparcia, główne kryterium przyznania  pomocy 
zależne było od wykazania przez zarządzającego portem lotniczym straty zdefiniowanej w programie 
pomocowym w okresie od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca  2020 r., w odniesieniu do analogicznego okresu 
w 2019 roku.

Ad. 3

Dlaczego pomimo obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie lotnisk użytku 
publicznego, 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?

Podstawy prawne i zasady udzielenia wsparcia finansowego dla zarządzających portem lotniczym w celu 
przeciwdziałania skutkom COVID-19 określa wyłącznie art. 15zzzzba 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. 1842 z późn. zm.).

Wsparciem zostały objęte porty lotnicze, które poniosły stratę w rozumieniu art. 15zzzzba ust. 2 ustawy, 
tj. w okresie całkowitego zakazu w ruchu lotniczym w terminie 15 marca – 30 czerwca br. wykazały stratę 
liczoną jako różnica między wynikiem działalności operacyjnej w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2020 r., 
a wynikiem działalności operacyjnej osiągniętym w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Ad. 4

Jaki walor prawny i jaki jest cel Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 
lotnisk użytku publicznego, na których należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości 
operacyjnej?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie lotnisk użytku publicznego, na których 
należy zapewnić utrzymanie minimalnej gotowości operacyjnej (Dz.U. poz. 1035) zostało wydane 
na podstawie ówczesnego art. 15zzzzb ust. 5 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.

Ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-
gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z r. poz. 1747) uchyliła powyższy przepis art. 15zzzzb ust. 5,  
stanowiący podstawę prawną do wydania aktu wykonawczego. Tym samym przywołane rozporządzenie 
utraciło moc powszechnie obowiązującą.
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Ad. 5

Jakie środki finansowe zostały przekazane poszczególnym zarządzającym lotniskami użytku 
publicznego zgodnie z art. 15 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, w brzmieniu obowiązującym od 20.10.2020 r.?

Łączna kwota wsparcia zabezpieczona dla portów lotniczych na 2020 r. to 142,2 mln zł. 

Podział środków został dokonany zgodnie z ww. ustawą między zarządzających portami lotniczymi według 
udziału poszczególnych portów lotniczych w rynku w roku 2019  (stanowiącym załącznik do ww. ustawy), 
w kwocie nie wyższej niż wysokość straty liczonej jako różnica między wynikiem działalności operacyjnej 
w okresie od 15 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. a wynikiem działalności operacyjnej osiągniętym 
w analogicznym okresie roku ubiegłego.   

Po wydaniu decyzji Komisji Europejskiej dot. programu pomocowego dla portów lotniczych, dane finansowe 
poszczególnych podmiotów zostały określone jako dane wrażliwe, bez możliwości ich ujawniania.

Ad. 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 oraz decyzja w sprawie SA. 59017 (2020/N) 
z 26 października 2020) - wskazano, że pomiędzy planowanymi środkami pomocowymi (142 miliony 
dwieście tysięcy PLN) a ostatecznymi środkami, które zostaną przyznane (138.654.729 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?

Przydzielona z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pula środków pomocowych w kwocie 142,2 mln zł 
została rozdysponowana pomiędzy wszystkie porty lotnicze, które wykazały stratę w rozumieniu 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. 
1842). Środki zostały podzielone zgodnie z mechanizmem określonym w przepisach ww. ustawy 
zatwierdzonym przez Komisję Europejską. 
Jak wyżej wskazano główne kryterium przyznania  pomocy, narzucone przez Komisję Europejską, zależne 
było od wykazania przez zarządzającego portem lotniczym ww. straty zdefiniowanej w programie 
pomocowym w okresie 15 marca – 30 czerwca 2020 r. w odniesieniu do analogicznego okresu w  2019 r.
W wyniku powyższej decyzji KE, niektóre porty lotnicze uzyskały symboliczną pomoc, a niektóre                
nie otrzymały jej w ogóle. 

Ad. 7

W związku z faktem, że decydujący wpływ na nierówne przyznanie pomocy dla portów lotniczych 
miała zmiana sposobu przyznawania środków - mechanizm pokrywania kosztów minimalnej 
gotowości operacyjnej zastąpiono wykazaniem straty operacyjnej w założonym okresie 
referencyjnym, od 15 marca do 30 czerwca 2020 - 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 20220 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), wysokość wsparcia 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?

Jak wyżej wskazano, niezależnie od przyjętego instrumentu wsparcia, główne kryterium przyznania  pomocy 
zależne było od wykazania przez zarządzającego portem lotniczym straty zdefiniowanej w programie 
pomocowym.

Rada Ministrów, w odpowiedzi na trudności finansowe przedsiębiorców spowodowane pandemią 
koronawirusa, przygotowała pakiet rozwiązań prawnych – tzw. tarczę antykryzysową opartą na pięciu 
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filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie 
zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego oraz inwestycjach publicznych. 

Wprowadzone dotychczas instrumenty tzw. tarczy antykryzysowej stanowią znaczną pomoc państwa            
dla portów lotniczych. W pakiecie rozwiązań prawnych ujętych w ww. tarczy znalazły się programy dla: 
mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki temu każdy przedsiębiorca, również z branży lotniczej, może 
skorzystać z wybranego rozwiązania celem przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Ponadto, porty lotnicze mogą korzystać ze wsparcia w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz 
leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, 
na warunkach rynkowych.

Podkreślić przy tym należy, iż porty lotnicze posiadają status spółek prawa handlowego, zatem ich kondycja
i przyszłość finansowa zależy od działań podejmowanych przez wszystkich właścicieli.

Jednocześnie informuję, iż Rząd na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą kraju w dobie pandemii. 
Aktualnie, w obecnej, bardzo poważnej sytuacji w kraju, sprawą priorytetową dla polskiego Rządu 
jest zapewnienie przede wszystkim bezpieczeństwa publicznego, przy jednoczesnym efektywnym wsparciu 
gospodarki.

Ad. 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 pod uwagę, że wsparcie przyznane zostało za okres od 15 marca 
do 30 czerwca 2020, a skutki epidemii koronawirusa dla lotnictwa nie ustały z dniem 30 czerwca br., 
ale trwają nadal?

W procesie prenotyfikacji programu pomocowego dla portów lotniczych zarządzający portami przedstawili  
szereg danych dot. sytuacji finansowej i operacyjnej poszczególnych portów.
Komisja Europejska zwróciła w szczególności uwagę, że artykuł 107 ust. 2 lit. b TFUE pozwala państwom 
członkowskim na zrekompensowanie bezpośrednich szkód poniesionych w wyniku wybuchu epidemii 
COVID-19. W opinii KE straty poniesione przez porty lotnicze w okresie od marca do czerwca 2020 r. 
stanowią szkody bezpośrednio spowodowane przez epidemię COVID-19. Wynika to z faktu, że najsurowsze 
środki ograniczające w odniesieniu do sektora lotniczego zostały w tym okresie wprowadzone przez państwa 
członkowskie i inne państwa. Komisja uznała, że związek przyczynowy między stratami poniesionymi przez 
porty lotnicze a środkami ograniczającymi jest mniej oczywisty po tym okresie, ponieważ większość 
ograniczeń w ruchu lotniczym została zniesiona od lipca 2020 r. Ponadto od lipca 2020 r. ograniczenie ruchu 
lotniczego może wynikać z innych czynników, takich jak pogorszenie koniunktury gospodarczej i niechęć 
ludzi do latania podczas wybuchu epidemii COVID-19. Ze wskazanych powodów KE wskazała                       
na konieczność ograniczenia okresu odniesienia dla obliczenia szkód do okresu od marca do czerwca        
2020 r.

Ad. 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, ministerstwo 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.

Jak wskazano w odpowiedzi na punkt 7, Rząd, w ramach tarcz antykryzysowych przygotował szereg 
instrumentów dla przedsiębiorców stanowiących znaczną pomoc państwa dla portów lotniczych

Ponadto, porty lotnicze mogą korzystać ze wsparcia w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz 
leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, 
na warunkach rynkowych.



Na uwadze należy mieć fakt, iż porty lotnicze posiadają status spółek prawa handlowego, zatem ich 
kondycja i przyszłość finansowa zależy od działań podejmowanych przez wszystkich właścicieli.
Ponadto wysokość pomocy finansowej przeznaczonej dla portów lotniczych, została zaproponowana przez 
Rząd z uwzględnieniem możliwości budżetu państwa w sytuacji kryzysu gospodarczego spowodowanego 
przez Covid-19. 

Ponadto obecnie trwają prace nad założeniami KPO, który wynika z wynika z Europejskiego Instrumentu 
Odbudowy, czyli wartego 750 mld euro programu, który stanowi uzupełnienie Wieloletnich Ram 
Finansowych UE na lata 2021-2027. Porty lotnicze zgłosiły swoje propozycje projektów infrastrukturalnych w 
zakresie zaproponowanego przez Ministerstwo Infrastruktury programu dekarbonizacji lotnisk w sieci TEN-T. 
Resort podejmuje wysiłki, aby porty lotnicze zostały uwzględnione w grupie beneficjentów programowanych 
środków na realizację wspominanych inwestycji, podkreślając negatywny wpływ epidemii COVID-19 na 
sektor lotniczy. Równocześnie negocjacje i uzgodnienia w ramach innych instrumentów, które będą 
finansowane w ramach funduszy UE są wciąż na dość wczesnym etapie.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
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Sekretarz Stanu

Do wiadomości:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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