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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Wobec dramatycznej sytuacji branży lotniczej w Polsce Amerykańska Izba Handlowa w Polsce  

(AmCham) skupiła wokół swojej działalności przedstawicieli całego sektora lotniczego w Polsce,  

również podmiotów niebędących członkami AmCham, celem wystąpienia do rządu ze wspólnymi propozy-

cjami, pomysłami i postulatami pomocy branży w tej trudnej sytuacji. 

Inicjatywa AmCham spotkała się z pozytywną odpowiedzią strony rządowej i w dniu 5 listopada po raz 

pierwszy od rozpoczęcia kryzysu wywołanego COVID cała branża została zaproszona przez Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii na spotkanie w trybie on-line. Podczas rzeczonego spotkania,  

w którym uczestniczył m.in premier Jarosław Gowin oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju,  

Pracy i Technologii zostały przekazane strategiczne i długoterminowe propozycje rozwiązań dotyczące dzia-

łalności branży tak w czasie pandemii, jak również w okresie późniejszym. Ponadto przekazane zostały in-

formacje na temat pozytywnego wpływu szeroko rozumianej branży lotniczej na polską gospodarkę  

oraz na generowanie zatrudnienia, a także na niwelowanie skutków kryzysu wywołanego przez COVID-19. 

W spotkaniu uczestniczyli również szefowie (lub ich zastępcy) takich instytucji jak: Polska Agencja Że-

glugi Powietrznej (PAŻP); Urząd Lotnictwa Cywilnego, Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce 

(BARIP); Związek Regionalnych Portów Lotniczych (ZRPL) reprezentujący stanowisko 11 portów lotni-

czych; Polska Izba Turystyki; Dolina Lotnicza (produkcja, serwis), Inżynieryjne Centrum Projektowe  

(badania i rozwój w lotnictwie) oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i innych instytucji. 

Deklaracja stworzenia Białej Księgi dla Lotnictwa oraz powołania pełnomocnika ds. szeroko pojętej bran-

ży, która padła podczas spotkania, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem wszystkich uczestników spotka-

nia. Niestety, do dnia dzisiejszego AmCham oraz pozostali uczestnicy spotkania nie otrzymali żadnych  

informacji odnośnie do publicznie złożonych deklaracji. 

Cały sektor lotniczy i okołolotniczy, którego działalność uzależniona jest od dynamiki ruchu lotniczego 

(w tym m. in. branża produkcyjna, przewoźnicy lotniczy operujących w Polsce, wszystkie polskie lotniska 

użytku publicznego, organizacje turystyczne, touroperatorzy i inne podmioty), oczekuje na dalsze informacje 

i kroki dotyczące podjęcia prac mających na celu nie tylko reaktywne działania wobec bieżącego kryzysu  

i w zakresie krótkoterminowych potrzeb, ale przede wszystkim na bardziej strategiczne decyzje co do losów 

lotnictwa w Polsce, obszarów, w które warto inwestować, projektów, które pozwolą uniknąć pułapki średnie-

go dochodu i sprawić, że Polska wejdzie do zupełnie innej ligi w obszarze lotnictwa. 

W związku z 5 istotnymi obszarami działań zidentyfikowanych przez grupę roboczą ds. lotnictwa przy 

AmCham, których podjęcie pomoże firmom lotniczym w bieżącej kryzysowej sytuacji, ale też wesprze przy-

szły rozwój szeroko rozumianej branży (linie lotnicze, porty, turystyka lotnicza, przemysł), zachęci do inwe-

stycji w innowacyjność lotnictwa i pomoże nam uniknąć wpadnięcia w pułapkę średniego dochodu,  

kieruję do Pana Premiera następujące pytania. 

1. Czy zamierza Pan jako prezes Rady Ministrów powołać pełnomocnika ds. szeroko rozumianej branży 

lotniczej oraz określić w sposób bardzo konkretny jego cele do osiągnięcia, zadania i projekty do zrealizowa-

nia oraz czas ich realizacji? Jest to jedyna szansa na skoordynowanie wszystkich instytucji istotnych dla 

branży oraz na konkretne osiągnięcia i rezultaty, które bardzo dziś są potrzebne. 

2. Czy zamierza Pan powołać stały zespół międzyresortowy ds. lotnictwa, składający się z przedstawicieli 

administracji publicznej, nauki oraz branży lotniczej (chodzi m.in. o Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Techno-

logii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów, Funduszy  

i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Środowiska, PLL LOT, CPK, Instytut Lotnictwa, Polską Agencję Że-

glugi Powietrznej, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Radę Przedsta-

wicieli Linii Lotniczych w Polsce, Polską Izbę Turystyki, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Polski Fun-

dusz Rozwojowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego 

oraz przedstawicieli przemysłu), którego zadaniem byłoby m.in. wsparcie pełnomocnika ds. szeroko rozu-

mianej branży lotniczej w realizacji jego zadań, monitorowanie bieżącej sytuacji w całym sektorze,  



prowadzenie stałego dialogu z branżą, wypracowywanie wspólnie rozwiązań wspierających,  

jak również merytoryczne wsparcie przygotowania strategii sektorowej? 

3. Czy bierzecie Państwo pod uwagę przygotowanie Białej Księgi dla Lotnictwa lub konkretnej polityki 

sektorowej, dokumentu rządowego, który poza formułowaniem zadań krótkoterminowych mających na celu 

przeciwdziałanie bieżącym skutkom kryzysu wywołanego przez COVID-19 wskaże koncepcję długotermi-

nowego wsparcia lotnictwa, ze szczególnym określeniem tych obszarów w lotnictwie (zwłaszcza w technolo-

giach, usługach), w które branża chce inwestować, które chce rozwijać w taki sposób, który umożliwi Polsce 

przeskoczenie na wyższy poziom innowacji i technologii, szczególnie wdrożenie B+R? 

4. Czy zamierza Pan podjąć odpowiednie kroki w celu wspólnego wypracowania rozwiązań prawnych 

oraz finansowych, które umożliwiają realizację zadań i postulatów określonych w Białej Księdze dla Lotnic-

twa? Proponowany Fundusz dla Lotnictwa mógłby być dodatkowym instrumentem, wehikułem zachęcają-

cym obecnych i nowych inwestorów do podejmowania projektów inwestycyjnych w Polsce (chodzi o nowe 

inwestycje oraz rozwijanie istniejących inwestycji), ale także wspierającym uczestnictwo polskich podmio-

tów w programach horyzontalnych, takich jak CleanSky czy European Defense Fund. 

5. Czy bierze Pan pod uwagę przeprowadzenie wspólnej, publiczno-prywatnej i multibranżowej kampanii 

marketingowo-komunikacyjnej? Jest dzisiaj tak bardzo potrzebna, aby odbudować zaufanie ludzi do lotnic-

twa i podróżowania i aby podnosić świadomość społeczną na temat bezpieczeństwa lotów, technologii sto-

sowanych w samolotach, a także bezpieczeństwa na lotniskach. Ruch pasażerski jest kluczowy dla dalszego 

rozwoju lotnictwa, dalszych inwestycji. Z tego względu w imieniu całej branży proszę o wsparcie i zaanga-

żowanie w przygotowanie wspólnej kampanii komunikacyjnej z myślą o letnim sezonie lotniczym,  

kiedy pandemia będzie na tyle opanowana, że będziemy mogli promować powrót do lotów, do podróży.  

Taka kampania mogłaby być przeprowadzona wspólnie, np. w ramach Krajowego Planu Odbudowy. 

Jednocześnie zapewniam, iż cały sektor i przedstawiciele podmiotów uczestniczących w spotkaniu wyra-

zili gotowość pomocy rządowi w przygotowaniu programu pomocowego i strategicznego dla branży. 

Z wyrazami szacunku 

Artur Dunin 
 


