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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenia Pana Senatora Artura Dunina, złożonego podczas 19. posiedzenia 
Senatu RP, w sprawie programu pomocowego i strategicznego dla branży lotniczej.

Szanowny Panie Marszałku,

w nawiązaniu do pisma znak: DSP.INT.4513.7.2021 Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów Pana Jarosława Wenderlicha w sprawie udzielenia odpowiedzi na oświadczenie 
Pana Artura Dunina Senatora RP, złożone podczas 19. posiedzenia Senatu RP, w sprawie 
programu pomocowego i strategicznego dla branży lotniczej, uprzejmie informuję co następuje.

Pandemia Covid-19 pogłębiła długoterminowe wyzwania społeczne, środowiskowe 
i gospodarcze, które już wcześniej stały przed polską i globalną gospodarką. Dziś sprostanie im 
nie będzie możliwe bez odpowiednio zaprogramowanych instrumentów – działań długofalowych 
przygotowanych wspólnie i w porozumieniu ze wszystkimi interesariuszami. Stąd też 
w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej MRPiT) opracowujemy  „Plan dla Pracy i 
Rozwoju”, który składa się z  trzech kluczowych obszarów: bezpośrednia pomoc, nowy kierunek i 
impuls rozwojowy. Każdy z obszarów odpowiada innym potrzebom. W zakresie impulsu 
rozwojowego podejmujemy się wyzwania jakim jest zaprojektowanie ambitnej, strategicznie 
zorientowanej, elastycznej i szytej na miarę Polityki przemysłowej, celem zapewnienia odporności 
gospodarki na przyszłe, ewentualne zaburzenia makroekonomiczne poprzez intensywne wsparcie 
w budowaniu silnej pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw.

W ramach prowadzonych prac precyzyjnie zdefiniujemy problemy oraz bariery poszczególnych 
branż,  zaproponujemy konkretne rozwiązania z wykorzystaniem instrumentów legislacyjnych, 
programowych, organizacyjnych czy instytucjonalnych. Kluczowe dla Polityki przemysłowej będą te 
branże, które cechują się dużą złożonością produkcji i wysoką wartością dodaną wytwarzaną 
w krajowych ogniwach łańcucha produkcji, a także znacznym potencjałem eksportowym. Wydaje 
się, że sektor lotniczy posiada ww. cechy. 

Prace nad dokumentem mają charakter partycypacyjny – zaangażowaliśmy przedstawicieli 
przemysłu oraz ekspertów branżowych. Jedną z form pozyskiwania wiedzy bezpośrednio od 
środowisk branżowych o wyzwaniach, z którymi należy się zmierzyć, jest Biała Księga Rozwoju 
Przemysłu (dalej Biała Księga). W ramach prac nad Białą Księgą zidentyfikujemy występujące 
bariery prowadzenia działalności przemysłowej. Do udziału w konsultacjach, w sposób szczególny, 
zaproszeni zostali przedsiębiorcy, organizacje skupiające przedstawicieli przemysłu, branżowe 
jednostki naukowe oraz organizacje pozarządowe. Prace rozpoczęliśmy w styczniu 2021 r. od 
zebrania informacji z rynku i już na tym etapie widzimy, że udało się  zaktywizować branże 
i ustrukturyzować dyskusję nad konkretnymi barierami. Dotychczas w ramach prowadzonego 
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dialogu otrzymaliśmy dotąd ponad 300 postulatów, dotyczących poprawy funkcjonowania 
przemysłu. Również branża lotnicza zgłosiła szereg propozycji, zarówno w zakresie barier 
horyzontalnych, jak i specyficznych zagrożeń dla tej branży wraz z konkretnymi propozycjami 
zmian. Aktualnie materiał ten jest poddawany pogłębionej analizie, w wyniku której powstanie Biała 
Księga, a finalnie Polityka przemysłowa, która stanowić będzie odpowiedź na post-covidowe 
potrzeby polskiej gospodarki poprzez zbudowanie pełnego katalogu instrumentów wsparcia 
poszczególnych branż, obejmującego też uruchomienie niezbędnych zmian legislacyjnych.

W ramach działań planujemy oprzeć się o pięć kluczowych osi rozwojowych: Cyfryzacja, 
Lokalizacja, Bezpieczeństwo, Nowoczesne społeczeństwo oraz Zielony ład, które będą koherentne 
z kierunkami rozwoju sektorowego. Interwencja oparta będzie o zaprogramowanie nowych 
i dostosowanie istniejących instrumentów do konkretnych problemów/barier, które zgłosili 
przedsiębiorcy w ramach prac nad Białą Księgą. 

Dotychczasowa analiza zgłoszonych postulatów, w związku z pracami nad Białą Księgą, pozwala 
utwierdzić się w przekonaniu, że już dostępny katalog instrumentów takich jak: deregulacja, 
kontrakty branżowe, programy sektorowe, instrumenty  w zakresie wsparcia kompetencji kadr, 
pozwolą na nadanie odpowiedniego impulsu polskiej gospodarce w świecie post-covidowym. 
Jednocześnie nie wykluczamy konieczności dostosowania istniejących instrumentów do 
konkretnych problemów/barier, które zgłosili przedsiębiorcy, czy też zaprogramowania nowych, 
szytych na miarę, instrumentów pod konkretne, zarówno horyzontalne jak i sektorowe potrzeby.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad opracowaniem 
nowego dokumentu programowego wskazującego kierunki rozwoju sektora transportu lotniczego w 
Polsce pn. „Polityka rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)” 
(dalej: „Polityka lotnicza”), który powstaje w oparciu o zasady dotyczące tworzenia polityk 
publicznych. Polityka lotnicza jest dokumentem planistycznym, stanowiącym integralny element 
spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Będzie ona miała 
charakter uzupełniający w stosunku do „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz do 
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.”, obejmując swoim przedmiotem 
szerokie spektrum zagadnień kwestii rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Obecnie dokument ten 
znajduje się na etapie konsultacji wewnętrznych w Ministerstwie Infrastruktury i w najbliższym 
czasie zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych.

Z poważaniem 

Z upoważnienia
Robert Tomanek
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
1. Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2. Ministerstwo Infrastruktury.
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