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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa,  dnia 02 września 2020 r.

Znak sprawy: DL-2.470.10.2020

Pan 
Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo z dnia 28 sierpnia 2020 r. dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (nr RD187), przedstawiam następujące wyjaśnienie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym 
(Dz. U. poz. 1452) wydane w związku z powyższym projektem, obowiązywało od dnia 26 sierpnia 2020 r. 
do dnia 1 września 2020 r.

Zawarty w § 1 ust. 1 tego rozporządzenia wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte 
zakazami w ruchu lotniczym, stanowił co do zasady powtórzenie wykazu określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1372). Tym 
samym w rozporządzeniu z dnia 25 sierpnia 2020 r. nie zostało ujęte Królestwo Hiszpanii. Utrzymanie 
wykazu w takim kształcie uzasadniał dobiegający końca okres wakacyjny i związana z tym konieczność 
zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej osobom przebywającym 
na urlopach poza granicami kraju. 

Natomiast w dniu 31 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie w sprawie zakazów 
w ruchu lotniczym (Dz.U. poz. 1498), które będzie obowiązywało od dnia 2 września 2020 r. do dnia 
15 września 2020 r. Przewidziany w § 1 ust. 1 tego rozporządzenia wykaz państw i terytoriów, z których 
wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane 
publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease 
Prevention and Control) według stanu na dzień 24 sierpnia 2020 r. i co do zasady uwzględnia 14-dniową 
skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60. 

Opierając się na danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób współczynnik 
zachorowań dla Królestwa Hiszpanii na dzień 24 sierpnia 2020 r. wynosił 175,7; a na dzień 30 sierpnia 2020: 
205,5. 
Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną w tym kraju nie było zatem przesłanek, które 
uzasadniałyby nieuwzględnienie Hiszpanii w wykazie określonym w § 1 ust. 1 rozporządzenia z dnia 31 
sierpnia 2020 r.

Jednocześnie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. przewiduje 
wyłączenie stosowania zakazu wprowadzanego tym rozporządzeniem do statków powietrznych 
wykonujących loty międzynarodowe wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na 
zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie. Wprowadzenie powyższego 
rozwiązania wynikało z faktu przebywania wielu obywateli polskich, biorących udział w imprezach 
turystycznych, na terytorium szeregu z państw objętych zakazem. Tym samym celem wskazanego przepisu 
jest uniknięcie możliwych komplikacji zarówno po stronie podróżnych, jak i organizatorów turystyki.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
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Marcin Horała

Sekretarz Stanu
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