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PROPOZYCJE I POSTULATY SEKTORA LOTNICZEGO 

Grupa robocza przy Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce 

Główne propozycje i postulaty 

1. Biała Księga dla Lotnictwa – podstawa do stworzenia rządowej strategii sektorowej dla branży 

lotniczej i powiązanych z nią działalności.  

 

W celu realizacji tego pomysłu konieczne jest wyznaczenie instytucji, która pilnie, np. w terminie 

do połowy stycznia 2021 r., opracuje Białą Księgę dla Lotnictwa we współpracy z całym 

sektorem lotniczym w Polsce. Dobrym przykładem jest Biała Księga Rynku Bezzałogowych 

Statków Powietrznych, której autorem jest Polski Instytut Ekonomiczny. Wyznaczona instytucja 

przygotowałaby Białą Księgę dla Lotnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i 

Technologii, we współpracy z sektorem publicznym, a więc Ministerstwem Infrastruktury, 

Ministerstwem Aktywów Państwowych, Ministerstwem Finansów i Funduszy, Ministerstwem 

Aktywów Państwowych oraz z aktywnym zaangażowaniem m.in. PLL LOT, CPK, Instytutu 

Lotnictwa, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, 

Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Rady Przedstawicieli Linii Lotniczych w Polsce, Polskiej Izby 

Turystyki, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Polskiego Funduszu Rozwojowego, Narodowego 

Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego oraz 

przedstawicieli przemysłu. 

 

Proponujemy powołanie 4 grup roboczych składających się z przedstawicieli sektorów 

publicznego i prywatnego, których zadaniem będzie przygotowanie wkładu do Białej Księgi w 

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). 

Prace nad Białą Księgą obejmowałyby między innymi przygotowanie ramowego planu rozwoju 

transportu lotniczego w Polsce w zakresie cywilnym, jak również w obszarach obronności, który 

uwzględniałby m.in. potrzeby zakupowe, modernizacyjne oraz remontowe określone w 

politykach rozwojowych przewoźników funkcjonujących na rynku polskim, a także plany 

zakupów, modernizacji i remontów wojskowej floty lotniczej. W następnym kroku należy 

zdefiniować i opisać szczegółowo te obszary w zakresie projektowania, produkcji, eksploatacji 

produktów lotniczych dla sektora cywilnego, jak i obronnego, których wdrożenie umożliwi 

realizację potrzeb wynikających z ww. ramowego planu rozwoju transportu lotniczego, a przede 

wszystkim będzie wspierać wzrost gospodarczy kraju oraz zapewni bezpieczeństwo granic 

państwa polskiego. Aby to skutecznie zrealizować koniecznym jest również przygotowanie 

propozycji zachęt i programów pomocowych skierowanych do przedstawicieli przemysłu 

lotniczego w Polsce w celu realizacji preferowanych kierunków rozwoju sektora lotniczego. 

2. Skoordynowanie i współpraca wszystkich organów i instytucji publicznych mających znaczenie 

z punktu widzenia szeroko rozumianego lotnictwa oraz stały dialog z branżą – koordynacja ta 

mogłaby nastąpić np. poprzez powołanie pełnomocnika rządu ds. branży lotniczej oraz 

stałego zespołu międzyresortowego ds. lotnictwa, którego zadaniem byłoby m.in. 

monitorowanie bieżącej sytuacji w całym sektorze, wypracowywanie wspólnie rozwiązań 

wspierających, jak również merytoryczne wsparcie przygotowania strategii sektorowej. 
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3. 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. Aby to zadanie był efektywne, niezbędnym jest 

koordynacja wszystkich funduszy i skupienie na tych kilku ważnych zadaniach. Fundusz dla 

Lotnictwa mógłby być dodatkowym instrumentem, czy wehikułem zachęcającym obecnych i 

nowych inwestorów do podejmowania projektów inwestycyjnych w Polsce (nowe inwestycje 

oraz rozwijanie istniejących inwestycji). 

 

4. Aktywny głos Polski w dyskusji i koordynacja na poziomie UE w zakresie prac prowadzonych 

na rzecz lotnictwa, na przykład w takich obszarach ważnych na dziś jak testowanie, czy 

wprowadzenie jasnych zasad podróżowania dla pasażerów wewnątrz UE, włączając w to 

wspólne zasady reżimu sanitarnego, w tym również zasad finansowania obowiązku 

przeprowadzania testów na Covid-19; lub strategicznych, związanych z projektami cyfryzacji 

lotnictwa czy pracami nad paliwem lotniczym nienaruszającym równowagi ekologicznej.  

 

5. Zbudowanie zaufania do lotnictwa pasażerskiego poprzez 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 – taką kampanię 

moglibyśmy wspólnie, razem zrobić w ramach np. Krajowego Planu Odbudowy.  

 

6. Wykorzystanie środków w ramach Krajowego 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. 

 

Szczegółowe propozycje i postulaty 

1. Przemysł, inwestorzy 

• Wsparcie udziału polskich podmiotów w programach międzynarodowych – horyzontalnych 

programach Unii Europejskiej (np. Clean Aviation), USA, projektach bilateralnych; 

• Uruchomienie publicznych projektów B+R związanych z obronnością kraju z 

preferowanym udziałem polskich podmiotów i promujących ich współpracę oraz wdrożenie 

wyników w kraju;  

• Prace badawczo-rozwojowe, innowacje i nowe technologie np. w zakresie przyszłych 

niskoemisyjnych samolotów mających znaczenie dla dekarbonizacji i walki ze zmianami 

klimatycznymi, w tym w szczególności w zakresie napędów hybrydowych i elektrycznych 

zmniejszających zużycie paliwa lotniczego, przejścia na paliwa neutralne pod względem 

emisji dwutlenku węgla – np. wodór i SAF – sustainable aviation fuel development, 

czystych technologii lotniczych, cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji; 

• Inwestycje odtwarzające lub tworzące nowe miejsca pracy o najwyższej jakości; 

• Nowe segmenty biznesowe (biura konstrukcyjne, technologie materiałowe, laboratoria); 

• Prace w zakresie „zielonych” technologii; 

• Wsparcie dla małych i średnich firm (MSP) – doraźnie w postaci pomocy pomostowej, 

gwarancji pożyczkowych lub dokapitalizowania, jak i średnio oraz długofalowo poprzez 

włączanie MSP w projekty badawczo-rozwojowe i w zakresie modernizacji, zwłaszcza w 

kontekście lokalnych łańcuchów dostaw, których konkurencyjność należy stale podnosić, 

np. w zakresie robotyzacji i cyfryzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji; 
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2. Żegluga powietrzna 

 

• Wsparcie ciągłości służb w okresie ograniczonego ruchu oraz w jego odbudowy – 

utrzymanie infrastruktury i zatrudnienia; 

• Opracowanie cyfrowego procesu rekrutacji i szkoleń; 

• Ograniczenie niektórych rodzajów kosztów oraz bieżący monitoring sytuacji finansowej; 

• Kontynuacja inwestycji, które związane są z rozwojem infrastruktury ATM/CNS 

rozwiązaniami innowacyjnymi i z zakresu cyberbezpieczeństwa; 

• Nowy system zarządzania ruchem lotniczym oraz rozwiązania dla dronów; 

 

3. Linie lotnicze  

• Skoordynowana i „na czas” komunikacja w zakresie ewentualnych nowych ograniczeń, 

„odmrażania” gospodarki, wprowadzania nowych regulacji czy zasad gospodarczych; 

• Utrzymanie niezbędnej, istniejącej infrastruktury, takiej jak lotniska, dostawców, agentów 

obsługi naziemnej oraz zachowanie bieżącej dostępności operacyjnej w ciągu dnia i/lub w 

nocy oraz wydłużenie programów mających na celu utrzymanie miejsc pracy (dopłaty za 

miejsca pracy utrzymane na przestrzeni określonego czasu lub zwolnienie z opłacania 

składek na ubezpieczenia społeczne); 

• Rewizja parametrów operacyjnych w porcie lotniczym im. F. Chopina w Warszawie oraz 

usunięcie wszelkich ograniczeń operacyjnych, takich jak godz. nocne, local rule, rewizja 

tzw. punktów quota, dostosowanie parametrów operacyjnych do bieżącej sytuacji  

i zniesienie sztucznie wygenerowanych ograniczeń;  

• Bezpieczeństwo podróżnych polegające na zapewnieniu, że wszyscy pasażerowie, którzy 

odlatują, na pewno wrócą tą samą linią lotniczą, bez ryzyka uwięzienia za granicą; 

• Wprowadzenie protokołu testowego - szybkie testy dla pasażerów jako standard w 

podróży finansowane ze środków budżetu państwa; 

• Wdrożenie jednolitego (ogólnounijnego) systemu, zasad na lotniskach, zapewniającego 

bezpieczne korytarze dla załóg, zarówno rejsów pasażerskich, jak i cargo; 

• Unikanie dalszego lub dodatkowego opodatkowania, w tym podatku u źródła;  

• Zawieszenie opłat emisyjnych;  

• Zwolnienie z kar i odszkodowań wynikających z Dyrektyw: API, PNR i EU 261;  

• Wprowadzenie procesów konsultacji z przedstawicielami branży przed przekształceniem w 

decyzje pomysłów dot. branży lotniczej i turystycznej oraz nie podejmowanie decyzji o 

ograniczaniu latania, bądź zamykaniu lotnisk i kraju z dnia na dzień, bez możliwości 

przygotowania się branży na ewentualne zmiany; 

• W przypadku wprowadzania jakichkolwiek dalszych restrykcji ograniczania latania/ 

zamykania lotnisk/kraju – postulat dania jak najdłuższego możliwie czasu liniom lotniczym 

przed wprowadzeniem takich restrykcji;  

• Wprowadzenia systemów zniżek oraz wszelkiego możliwego wsparcia na okres 3 lat od 

instytucji takich jak: PAŻP, PPL, lotniska regionalne, agenci obsługi technicznej (np. 

wprowadzenie obniżenia opłat za lądowanie lub opłat pasażerskich);  

• Wprowadzenie systemu „nagradzającego” linie lotnicze, których wartość emisji w 

przeliczeniu na jednego pasażera jest najniższa, np. w postaci zniżek w opłatach 

lotniskowych;  

• Odroczenie płatności ATC/ obniżenie stawek (stanowiące zachętę do rozwoju sektora); 

 

4. Porty Lotnicze 

• Udzielanie na równych zasadach pomocy finansowej dla lotnisk użytku publicznego; 

• Przygotowanie ramowego rozporządzenia pomocowego dla lotnisk, uwzględniającego 

kryterium utraconych przychodów z powodu pandemii. Ramowe rozporządzenie ułatwi 
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przyznawanie pomocy lotniskom i jednocześnie pozwoli uniknąć indywidualnych roszczeń. 

Pomoc finansowa powinna być również możliwa w przypadku ponoszenia kosztów stałych, 

związanych z utrzymaniem gotowości operacyjnej lotnisk; 

• Podjęcie inicjatyw ustawodawczych mających na celu racjonalizację i zmniejszenie 

kosztów ponoszonych przez zarządzających lotniskami użytku publicznego; 

➢ Dofinansowanie kosztów utrzymania Lotniskowej Służby Ratowniczo Gaśniczej 

(LSRG) oraz Straży Ochrony Lotnictwa (SOL) z budżetu państwa lub przejęcie tych 

służb w obszar działalności państwa jako podmiotów zabezpieczających 

bezpieczeństwo publiczne; 

➢ Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia w/s 

dopuszczalnych wartości hałasu wokół lotnisk, a także rozporządzenia w sprawie 

zasad wycen nieruchomości. Do czasu zmiany ustawy POŚ zawieszenie na 2 lata 

stosowania przepisów ustawy w zakresie odszkodowań wypłacanych przez porty 

lotnicze w związku z utworzeniem wokół lotnisk obszarów ograniczonego 

oddziaływania (OOU); 

➢ Zmniejszenie opłat terminalowych do wysokości porównywalnej lub konkurencyjnej 

z pozostałymi krajami europejskimi; zmiana dwustrefowości na jedną strefę dla 

wszystkich polskich lotnisk lub zmniejszenie dysproporcji w wysokości opłat między 

strefami. Obecne opłaty dyskryminują porty regionalne i są drastycznie wyższe niż 

dla portu centralnego; 

• Wyłączenie terminali lotnisk z restrykcji dotyczących punktów handlowych i lokali 

gastronomicznych, sklepów przy zachowaniu dystansu i procedur sanitarnych; 

• Unikanie wprowadzania krajowych ograniczeń podróży lotniczych oraz obowiązkowej 

kwarantanny; 

 

5. Turystyka lotnicza 

 

• W odniesieniu do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw: 

➢ Wsparcie utrzymania miejsc pracy w okresie grudzień 2020 – maj 2021, np. w 

postaci dopłat do wynagrodzeń,  

➢ Zwolnienie z ZUS przez 5 miesięcy, 

➢ Wprowadzenia postojowego do 50%; 

➢ Odroczenie spłat rat pomocowych; 

➢ Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłacania zobowiązań pożyczkowych wobec 

UFG z kwietnia 2021 roku na styczeń 2022 roku oraz umorzenie części tych 

zobowiązań (tak, jak w modelu duńskim); 

• W odniesieniu do dużych przedsiębiorstw: 

➢ Wydłużenie okresu straty covidowej z okresu marzec – czerwiec do marca 2021 r. 

➢ Nie uzależnianie pomocy od decyzji administracyjnych typu lockdown czy zakaz 

lotów, lecz od bieżącej sytuacji rynkowej; 

• Polityka informacyjna Rządu wspierająca podróżowanie – przygotowanie już dziś wspólnej 

kampanii komunikacyjnej nakierowanej na promocję podróży lotniczych (turystycznych i 

biznesowych), która mogłaby zostać zrealizowana dla całej branży np. w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy. Istotna współpracy całej branży pozwoli na wyeliminowanie 

komunikatów szkodliwych dla lotnictwa, takich jak np. zachęcanie wyłącznie do podróży w 

krajowych. 
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