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Warszawa, 16 grudnia 2020 r. 

 

Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

Minister Cyfryzacji 

 

Szanowny Panie Premierze, 

W imieniu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) oraz jej firm członkowskich, pragniemy 

zwrócić się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych postulatów dot. szeroko 

rozumianego sektora lotniczego, który już od blisko roku jest w niezwykle głębokim kryzysie 

spowodowanym pandemią COVID-19 i drastycznym spadkiem ruchu pasażerskiego.  

Naszą propozycją jest współdziałanie w celu wypracowania efektywnych rozwiązań, które pozwolą 

wykorzystać bieżącą sytuację do poprawy organizacji działania branży i lepszego wykorzystywania 

zdolności i potencjału w realizacji celów strategicznych państwa oraz odbudowy gospodarki. Projekty 

realizowane przez rząd, a w szczególności Centralny Port Komunikacyjny, dają nowe perspektywy dla 

rozwoju branży lotniczej i przemysłu lotniczego w Polsce i chcemy w nich aktywnie uczestniczyć. 

Sektor lotniczy w Polsce jest mocno zakorzeniony i ma duży potencjał rozwojowy, a ponadto jest bardzo 

różnorodny, mający bezpośredni wpływ na wiele innych branż i na całe gałęzie przemysłu, dlatego 

proponujemy wielosektorowe zajęcie się tym tematem. Dotyczy to przede wszystkim określenia tego na 

czym chcemy się skupić, co dla rządu jest ważne, w jakie obszary chcemy inwestować środki publiczne 

i prywatne, co lotnictwo wnosi do gospodarki i jak możemy ten potencjał wykorzystać, jak możemy 

rozbudować zdolności, które w Polsce w lotnictwie już mamy.  

W poprzedniej korespondencji, a także podczas spotkania zorganizowanego w dniu 5 listopada br. 

przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (za którego organizację jeszcze raz bardzo 

dziękujemy) przekazaliśmy nasze propozycje strategiczne i długoterminowe. Przekazaliśmy również 

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

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

stworzenia Białej Księgi dla Lotnictwa, która padła podczas spotkania z branżą, spotkała się z dobrym 

przyjęciem wszystkich uczestników spotkania. Bardzo liczymy, że będziemy mogli wspólnie 

wypracować dobre rozwiązania dla sektora oraz na dalsze kroki w działaniu.  

Chcielibyśmy poniżej zaprezentować pięć istotnych obszarów działań zidentyfikowanych przez grupę 

roboczą ds. lotnictwa przy AmCham, których podjęcie pomoże firmom w bieżącej kryzysowej sytuacji, 

ale też wesprze przyszły rozwój szeroko rozumianej branży (linie lotnicze, porty, turystyka lotnicza, 

przemysł), zachęci do inwestycji w innowacyjność lotnictwa i pomoże nam uniknąć wpadnięcia w 

pułapkę średniego dochodu. Proponujemy następujące działania: 

1. Powołanie pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. transformacji lotnictwa, wraz ze 

wskazaniem jego celów i zadań. Jest to jedyna szansa na skoordynowanie wszystkich instytucji 

istotnych dla branży i skupienie ich wokół wspólnych celów i projektów, których bardzo dziś 

potrzebujemy. 

 

Szczególnie potrzebujemy dziś jasnej polityki rozwoju sektora lotniczego i sformułowania 

oczekiwań względem tego sektora. Firmy, bez jasnych komunikatów pochodzących z sektora 

publicznego, poza podejmowaniem działań „ratunkowych” w bieżącym kryzysie, nie będą 

rozważały przez długi czas nowych inwestycji czy reinwestycji. Jasne określenie obszarów 

priorytetowych oraz dialog z branżą dają szansę na realne rozważanie i planowanie nowych 

projektów. Firmy z sektora lotniczego, potrzebują nie tyle pomocy finansowej, ale wsparcia w 

ramach polityki rządowej, konkretnego i jasnego sygnału, że sektor lotnictwa jest jednym z 

priorytetów gospodarczych Polski. 
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Dziś temat lotnictwa jest umiejscowiony w wielu resortach, jak i agendach i instytucjach 

rządowych, zatem tym bardziej wszyscy potrzebujemy od strony rządowej jednej jasno 

wskazanej instytucji, jednego miejsca – osoby, której zależy na polskim lotnictwie i która będzie 

w stanie połączyć środowisko oraz być liderem budowania nowych fundamentów współpracy. 

 

2. Powołanie zespołu ds. transformacji lotnictwa, do którego zostaną zaproszeni 

przedstawiciele administracji publicznej, nauki oraz branży lotniczej (m.in. Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Aktywów Państwowych, 

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, PLL LOT, CPK, Instytut Lotnictwa, 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Urząd 

Lotnictwa Cywilnego, Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce, Polska Izby Turystyki, 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju, Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego oraz przedstawicieli przemysłu). 

Zadaniem zespołu byłoby m.in. wsparcie pełnomocnika ds. transformacji lotnictwa w realizacji 

jego zadań, monitorowanie bieżącej sytuacji w całym sektorze, prowadzenie stałego dialogu z 

branżą, wypracowywanie wspólnie rozwiązań wspierających, jak również merytoryczne 

wsparcie przygotowania polityki sektorowej. Powołanie zespołu ds. transformacji lotnictwa 

byłoby stworzeniem płaszczyzny dialogu i współpracy, które mogłyby zaowocować 

porozumieniem sektorowym na rzecz realizacji strategicznych celów państwa.  

 

3. Przygotowanie Białej Księgi dla Lotnictwa lub konkretnej polityki sektorowej, dokumentu 

rządowego, który poza zadaniami krótkoterminowymi, mającymi na celu przeciwdziałanie 

bieżącym skutkom kryzysu wywołanego przez COVID-19, przede wszystkim wskaże koncepcję 

długoterminowego wsparcia lotnictwa, ze szczególnym określeniem tych obszarów w lotnictwie 

(a zwłaszcza w technologiach, usługach), w które chcemy i będziemy inwestować, oraz które 

chcemy rozwijać w taki sposób, który umożliwi nam jako krajowi przeskoczenie na wyższy 

poziom innowacji i technologii (szczególnie wdrożenia B+R). Zależy nam, aby polityka 

sektorowa była też odpowiedzią na wspomniane plany inwestycyjne rządu, jak CPK, i istniejące 

strategie i pomagała aktywnie wspierać ich realizację. Wierzymy, że przyczyni się to 

fundamentalnie do powodzenia planów inwestycyjnych i zwiększy szanse na pozyskanie 

pożądanego kapitału. 

 

W tym zakresie proponujemy powołanie 4 grup roboczych składających się z przedstawicieli 

sektorów publicznego i prywatnego, których zadaniem będzie przygotowanie wkładu do Białej 

Księgi w następujących obszarach (a) Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza; (b) Przemysł 

lotniczy (w szczególności B+R); (c) Turystyka zorganizowana wyjazdowa i przyjazdowa; (d) 

Fundusz dla Lotnictwa (finansowanie ze środków unijnych, publicznych i prywatnych 

kluczowych dla rządu zadań w obszarze lotnictwa). 

 

4. Wspólne wypracowanie rozwiązań prawnych oraz finansowych, które umożliwią realizację 

zadań i postulatów określonych w Białej Księdze dla Lotnictwa. W celu skutecznej realizacji 

preferowanych kierunków rozwoju sektora lotniczego koniecznym jest również przygotowanie 

propozycji zachęt i programów pomocowych skierowanych do przedstawicieli przemysłu 

lotniczego w Polsce. Dlatego sądzimy, że dobrym pomysłem jest stworzenie Funduszu dla 

Lotnictwa, który obejmowałby wszystkie źródła funduszy publicznych unijnych i krajowych, 

skupione na wsparciu inwestycji w zakresie najważniejszych dla rządu priorytetów w ramach 

lotnictwa. Fundusz dla Lotnictwa mógłby być dodatkowym instrumentem, wehikułem 

zachęcającym obecnych i nowych inwestorów do podejmowania projektów inwestycyjnych w 

Polsce (nowe inwestycje oraz rozwijanie istniejących inwestycji), ale także wspierającym 

uczestnictwo polskich podmiotów w programach Horyzontalnych, takich jak CleanSky czy 

European Defense Fund. Sądzimy również, że warto wykorzystać środki w ramach Krajowego 
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Planu Odbudowy na rzecz projektów w zakresie lotnictwa, które będą realizować 

długoterminowe cele strategiczne, np. dedykowane lotnictwu programy B+R ukierunkowane na 

rozwój i integrację polskiego potencjału badawczo-rozwojowego i wzrost jego znaczenia w 

światowym sektorze, jak również uwzględniające inwestycje na terenie lotnisk użytku 

publicznego. Ponadto uważamy, że warto wykorzystać również Inicjatywę Trójmorza do 

wsparcia lotnictwa, gdyż byłoby to fantastyczne uzupełnienie wsparcia ze środków unijnych. 

Sądzimy, że połączenie wszystkich źródeł finansowania, skupienie ich na konkretnych 

strategicznych obszarach w podziale np. na takie strumienie jak przemysł, hotelarstwo, 

turystyka, infrastruktura itd., przyniesie najwięcej korzystnych efektów. 

 

5. Wspólna, publiczno-prywatna i multibranżowa kampania komunikacyjna. Dzisiaj bardzo 

potrzebujemy odbudować zaufanie ludzi do lotnictwa i podróżowania, ale także chcemy 

podnosić świadomość społeczną na temat bezpieczeństwa lotów, technologii stosowanych w 

samolotach, a także bezpieczeństwa na lotniskach i w hotelach. Ruch pasażerski jest kluczowy 

dla dalszego rozwoju lotnictwa, turystyki oraz dalszych inwestycji. Z tego względu prosimy o 

wsparcie i zaangażowanie 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. Kampania byłaby powiązana z promocją Polski oraz moglibyśmy 

ją wspólnie przygotować w ramach np. Krajowego Planu Odbudowy.  

 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy, za zainteresowanie naszą branżą, ale przede wszystkim liczmy na 

rozpoczęcie konkretnych działań tak szybko jak to tylko będzie możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że w 

obecnej sytuacji całe zaangażowanie rządu skupia się na walce z pandemią, dlatego też chcielibyśmy 

pomóc proponując rozwiązania, które pomogą firmom wyjść z kryzysu i przyciągnąć nowe inwestycje. 

Tak jak wspominaliśmy w poprzednim piśmie, sam fakt powołania pełnomocnika ds. szeroko rozumianej 

branży lotniczej oraz wspólnego rozpoczęcia prac nad Białą Księgą, będą niezwykle ważnym sygnałem 

dla całej branży, tu w Polsce, ale także dla inwestorów zagranicznych. 

Dziękujemy za poświęcony czas oraz uwagę. Będziemy zobowiązani za informację zwrotną na temat 

dalszych działań w przedmiotowej sprawie. 

Pozostajemy w gotowości do współpracy, 

Z wyrazami szacunku, 

 

Tony Housh  

Przewodniczący Rady Dyrektorów  

Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce  

 

Przekazano do:  

Pan Jarosław Gowin 

Wicepremier Rady Ministrów 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

Pan Tadeusz Kościński 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

Pan Marcin Horała 

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej  
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