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ul. Stefana Batorego 5 
02-591 Warszawa 
Poland 

 
 
 
 
Ref. no.: DP-WLM-0231-85/2017/SM 
Dotyczy pisma nr: DP-WLM-0231-85/2017/SM 
 
Reply to letter ref no. DP-WLM-0231-85/2017/SM, Ryanair’s opinion on Bill of law on processing of 
passenger name record data (included in the list of works of the Council of Ministers under item 
UC102) 
Odpowiedź na pismo o numerze DP-WLM-0231-85/2017/SM stanowiąca opinię spółki Ryanair Ltd. 
odnośnie projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (ujętego w wykazie 
prac Rady Ministrów pod poz. UC102) 
 
Dear Sir/Madam, 
Szanowni Państwo, 
 
On 17 November 2017, Ryanair DAC., with its registered office at Airside Business Park, Swords, Co. 
Dublin, Ireland, registration number 104547 (“Ryanair”) received by email a letter ref. no. DP-WLM-
0231-85/2017/SM from the Polish Minister of the Interior and Administration (“Letter”) (i) notifying 
Ryanair about a new bill (“Bill”) implementing into Polish law legislation on PNR data, including the 
obligation of air carriers to provide the Passenger Information Unit (PIU) with the PNR data collected by 
them in the normal course of their business, as requested by EU Directive 2016/681 (“Directive”), and 
(ii) inviting Ryanair to provide its opinion on the Bill. 
W dniu 17 listopada 2017 r. spółka Ryanair DAC., z siedzibą pod adresem: Airside Business Park, Swords, 
Co. Dublin, Irlandia, zarejestrowana pod numerem 104547 (dalej jako „Ryanair”) otrzymała drogą 
elektroniczną pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o numerze DP-WLM-0231-
85/2017/SM (dalej jako „Pismo”), w którym: (i) poinformowano Ryanaira o przygotowanym projekcie 
ustawy (dalej jako „Projekt”) mającym na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów 
dotyczących danych PNR, w tym nakładających na przewoźników lotniczych obowiązek przekazywania 
do Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach (JIP) danych PNR gromadzonych w ramach 
bieżącej działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/681 (dalej jako „Dyrektywa”), a także (ii) poproszono Ryanaira o przedstawienie opinii 
odnośnie Projektu. 
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Acting on behalf of Ryanair, as the Head of the Immigration Affairs & Authority Liaison Department at 
Ryanair, being responsible for API and PNR matters, I am taking the liberty to respond to the Letter and 
provide Ryanair’s opinion on the Bill.  Thus, all future communication or any matters or issues relating to 
PNR may be addressed directly to my attention. I am also available to discuss with the representatives of 
the Ministry or any competent local authority any matters relating to PNR (my contact details are 
attached at the bottom of this letter). 
Działając w imieniu Ryanair, jako Szef Działu ds. Imigracji i Współpracy z Organami Władzy Publicznej w 
Ryanair i osoba odpowiedzialna za wszelkie kwestie związane z gromadzeniem i przekazywaniem danych 
API i PNR, niniejszym korzystam z prawa do złożenia odpowiedzi na Pismo i przedstawienia opinii 
Ryanaira odnośnie Projektu. W związku z tym, wszelka dalsza korespondencja bądź jakiekolwiek inne 
sprawy dotyczące danych PNR mogą być kierowane bezpośrednio do mnie. Pozostaję również do 
dyspozycji w celu omówienia z przedstawicielami Ministerstwa lub jakiegokolwiek innego organu 
wszelkich kwestii dotyczących danych PNR (moje dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego 
pisma). 
 
I confirm that Ryanair does have a genuine interest in active participating in the public consultations 
on the prepared legislation relating to PNR data. However, at this point, Ryanair can provide the 
Minister only with an initial opinion on the Bill as (i) the deadline for providing Ryanair’s opinion on such 
an important matter as PNR data is, in this case, quite tight (only 10 days) and does not allow Ryanair to 
properly review all of the details of the legislation and relating issues (considering, in particular, that all 
documentation is only available, so far, in the Polish language); (ii) the Bill does not address in detail the 
technical aspects of the PNR data obligation and no complete information about technical requirements, 
settings or other relating technical issues is available. Without the complete technical information, 
Ryanair is not able to provide the Ministry or other competent authorities with an informed and 
qualified opinion on the Bill.  
Potwierdzam, że Ryanair ma interes we wzięciu czynnego udziału w konsultacjach publicznych 
projektowanych przepisów dotyczących danych PNR. Jednakże w chwili obecnej Ryanair ma możliwość 
przedstawienia Ministrowi jedynie wstępnej opinii na temat Projektu, ponieważ: (i) wyznaczony przez 
Ministra termin (10 dni) na złożenie ewentualnych uwag do projektu dotyczącego tak istotnego 
zagadnienia, jakim są dane PNR, jest zbyt krótki, by Ryanair mógł wnikliwie i szczegółowo zapoznać się i 
przeanalizować projektowane przepisy i związane z nimi kwestie (biorąc pod uwagę w szczególności fakt, 
że wszelka dokumentacja dostępna jest jedynie w języku polskim); (ii) Projekt nie zawiera szczegółowych 
regulacji dotyczących technicznych aspektów obowiązku przekazywania danych PNR ani kompletnych 
informacji na temat wymogów technicznych, ustawień i innych związanych z nimi kwestii. Bez 
wyczerpującej informacji technicznej, Ryanair nie ma możliwości przedstawienia Ministrowi ani innym 
właściwym organom odpowiedniej i pełnej opinii na temat Projektu. 
 
With this in mind, Ryanair provides hereafter its opinion only on the aspects that are addressed in the 
Bill and that Ryanair can comment on based on the information available and its previous practice 
with PNR data. However, Ryanair would like to preserve the right to discuss and comment on the Bill 
later, once more detailed information is available. 
Mając na uwadze powyższe, Ryanair przedstawi poniżej swoją opinię jedynie w odniesieniu do kwestii 
poruszonych w treści Projektu i takich, do których może się odnieść na podstawie dostępnych 
informacji i dotychczasowej praktyki w zakresie danych PNR. Ryanair jednocześnie zastrzega sobie 
prawo do wzięcia udziału w dyskusji i przedstawienia uwag na temat Projektu w późniejszym czasie, 
po uzyskaniu bardziej szczegółowych informacji. 
 
INITIAL OPINION 
WSTĘPNA OPINIA 
 
1) Timing 
1) Terminy 
 
First of all, Ryanair would like to point out that the timing of adopting the Bill and its implementation 
into practice is crucial for Ryanair. 
W pierwszej kolejności Ryanair pragnie zwrócić uwagę na fakt, że moment przyjęcia Projektu i jego 
realizacji w praktyce ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia przewoźnika. 
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Ryanair operates a great number of flights with departure and arrival destinations in Europe, North 
Africa and Israel each day, which is highly challenging from the point of view of administration and 
ensuring for corresponding and duly operational systems. In this regard, Ryanair will need enough time 
to properly implement the new obligation to send the PNR data to the Polish authorities. 
Ryanair jest przewoźnikiem obsługującym każdego dnia dużą liczbę lotów z miejscami wylotu i przylotu w 
Europie, Afryce Północnej i Izraelu, co jest bardzo wymagające z punktu widzenia administracji i 
zapewnienia odpowiednich i należycie działających systemów operacyjnych. Z tego względu, Ryanair 
potrzebować będzie wystarczająco dużo czasu na odpowiednie wdrożenie nowego obowiązku 
przekazywania danych PNR polskim władzom. 
 
Ryanair understands the deadline as from which the new legislation regulating PNR data shall be 
effective, at the latest, is fixed by the Directive, and, in order to comply with the Directive, the Polish 
authorities cannot deviate from the obligations provided therein. However, it is worth pointing out that 
the Directive was adopted already back in 2016 and the member states were granted two years to 
implement it into their national legislation (some member states did so one year ago already). 
Ryanair ma pełną świadomość tego, że termin wejścia w życie nowych przepisów regulujących kwestie 
danych PNR jest określony w Dyrektywie i że w celu spełnienia wymogów Dyrektywy, polskie władze nie 
mogą odstąpić od przewidzianych w niej obowiązków. Jednakże zauważyć należy, że Dyrektywa 
uchwalona została w roku 2016, a państwom członkowskim wyznaczono dwa lata na wdrożenie jej 
przepisów do krajowych porządków prawnych (niektóre państwa członkowskie spełniły ten obowiązek 
już rok temu). 
 
Although Ryanair already has experience with transmitting PNR data to authorities from different 
member states, the process of setting an air carrier’s systems so that they comply with the systems of 
the competent authorities, can even last several months (especially for an air carrier with such an 
extensive number of flights operating each day as Ryanair). It is worth noting that although the format 
and ways of transmission of PNR data are regulated on the EU level, the functioning of the systems of 
each local authority may and do differ from one to another and – as it stems from Ryanair’s experience 
– not all authorities have systems accepting all available formats and ways of transmission (despite the 
clear wording that the member states should grant an air carrier with the opportunity to choose the 
format and way of transmission from the acceptable formats and ways). 
Pomimo że Ryanair ma doświadczenie w przekazywaniu danych PNR do organów innych państw 
członkowskich, procedura przystosowania systemów przewoźnika lotniczego tak, aby były 
kompatybilne z systemami właściwych organów, może trwać nawet kilka miesięcy (zwłaszcza w 
przypadku przewoźnika, który codziennie obsługuje tak dużą liczbę lotów, jak Ryanair). Warto zauważyć 
również, że pomimo określenia formatów i sposobów transmisji danych PNR na poziomie unijnym, 
funkcjonowanie systemów poszczególnych organów może różnić się między sobą i – jak wynika z 
doświadczenia Ryanaira – nie wszystkie organy dysponują systemami obsługującymi wszystkie formaty 
danych i sposoby transmisji (nawet pomimo wyraźnego wskazania w Dyrektywie, że wszystkie państwa 
członkowskie powinny zapewnić przewoźnikom lotniczym możliwość wyboru formatu danych i sposobu 
transmisji spośród tych określonych w przepisach). 
 
With this in mind, Ryanair hopes and expects that the Polish authorities (i) will finalize the prepared 
legislation and all relating information for air carriers as soon as possible and grant thereby air carriers 
enough time to properly set and test their systems, and (ii) if not enough time is granted to the air 
carriers, will consider and apply a certain exemption period following entry of the new legislation into 
force during which the authorities would allow the air carriers to finalize their preparation for the PNR 
data obligation and to test their systems without imposing on them fines for any default, omissions, 
delays or other inconsistencies which may occur during this period.  
Mając na względzie powyższe, Ryanair wyraża nadzieję i oczekiwanie, że polskie organy władzy 
publicznej: (i) sfinalizują przygotowane przepisy i wszystkie związane z nimi informacje dla przewoźników 
lotniczych tak szybko, jak to możliwe, zapewniając tym samym przewoźnikom wystarczająco dużo czasu 
na odpowiednie przystosowanie i przetestowanie ich systemów, a także (ii) w przypadku, gdyby 
przewoźnikom lotniczym nie zapewniono wystarczającej ilości czasu, rozważą i wprowadzą swoisty okres 
karencji po wejściu w życie nowych przepisów, podczas którego przewoźnikom lotniczym zapewni się 
możliwość sfinalizowania ich przygotowań do obowiązku przekazywania danych PNR i przetestowania 
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ich systemów bez nakładania na nich kar administracyjnych za jakiekolwiek błędy, zaniechania, 
opóźnienia i inne niespójności mogące pojawić się w tym okresie. 
 
At this stage, Ryanair cannot foresee how much time it will need to accommodate and test its systems 
for the PNR data for Poland. Mainly, Ryanair does not possess, at the moment, any technical 
information relating to the PNR data, which is absolutely indispensable for Ryanair so that it can even 
begin any process of accommodating its systems. From the information gathered by Ryanair’s legal 
representative in Poland (PETERKA & PARTNERS Kancelaria Prawnicza sp.k. , Śniadeckich 10, 00-656 
Warsaw, Poland) from the Ministry and the Polish Border Guard Authority, Ryanair has understood that 
the technical information for providing the PNR data to the PIU by air carriers is not yet prepared and 
will be published later, by 1 April 2018. However, Ryanair is at the full disposal of the Polish authorities 
to discuss the timing later, once more detailed information is available. At this moment, Ryanair is 
alerting the Ministry that should the complete technical information be available only on 1 April 2018, 
Ryanair (and supposedly also other air carriers) will not be able to accommodate its systems and 
begin to send the PNR data properly by 25 May 2018. 
W chwili obecnej Ryanair nie ma możliwości przewidzenia jak dużo czasu potrzebować będzie na 
przystosowanie i przetestowanie swoich systemów do przekazywania danych PNR w Polsce. W 
szczególności Ryanair nie posiada na chwilę obecną żadnych technicznych informacji odnoszących się do 
danych PNR, które są mu absolutnie niezbędne dla rozpoczęcia odpowiedniego przystosowywania swoich 
systemów. Z informacji uzyskanych przez przedstawiciela prawnego Ryanair w Polsce (PETERKA & 
PARTNERS Kancelaria Prawnicza sp.k., ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa) w Ministerstwie i 
Komendzie Głównej Straży Granicznej wynika, że techniczne informacje o sposobie przekazywania 
danych PNR przez przewoźników lotniczych do JIP nie zostały jeszcze przygotowane i opublikowane 
zostaną w późniejszym czasie, do dnia 1 kwietnia 2018 r. Ryanair wskazuje jednak, że pozostaje w pełnej 
dyspozycji polskich władz, aby omówić kwestię wymaganego czasu później, gdy tylko dostępne będą 
bardziej szczegółowe informacje. Na tę chwilę Ryanair zwraca uwagę Ministra na fakt, że jeśli pełna 
informacja techniczna będzie dostępna dopiero w dniu 1 kwietnia 2018 r., Ryanair (i prawdopodobnie 
również inni przewoźnicy) nie zdoła przystosować swoich systemów i rozpocząć prawidłowego 
przesyłania danych PNR w dniu 25 maja 2018 r. 
 
2) Language of available information 
2) Wersja językowa dostępnych informacji 
 
Taking into account that most of the air carriers operating flights to/from Poland, including Ryanair, are 
foreign companies with an operational language other than Polish (and do not have their own personnel 
fluent in Polish), Ryanair is of the opinion that the Polish authorities should provide air carriers with an 
officially approved translation into English of the relevant legislation and relating documents, or at 
least with a summary of the main aspects and explications in English. As outlined here above, PNR data 
constitute an extremely technical matter and a one hundred percent precise and accurate translation of 
the related technical aspects (if possible in a version prepared or approved by the authority responsible 
for preparation of the Bill) is absolutely indispensable for air carriers in order to avoid any defaults or 
inaccuracies in transmitting the PNR data. 
Mając na uwadze fakt, że większość przewoźników lotniczych obsługujących loty do i z Polski, włączając 
w to Ryanaira, są spółkami zagranicznymi, których językiem operacyjnym nie jest język polski (i których 
personel nie posługuje się biegle językiem polskim), Ryanair stoi na stanowisku, że polskie władze 
powinny zapewnić przewoźnikom lotniczym poświadczone tłumaczenie wszelkich istotnych przepisów 
i związanych z nimi dokumentów na język angielski lub przynajmniej pisemne podsumowanie 
głównych założeń i wyjaśnień w języku angielskim. Jak wskazano powyżej, dane PNR stanowią materię 
ściśle techniczną, a całkowicie precyzyjne i dokładne przetłumaczenie związanych z nimi aspektów 
technicznych (jeśli to możliwe, w wersji przygotowanej lub zatwierdzonej przez organ odpowiedzialny za 
przygotowanie Projektu) jest przewoźnikom lotniczym absolutnie niezbędne, by uniknąć jakichkolwiek 
błędów czy niedokładności w przekazywaniu danych PNR. 
 
Using the same logic, air carriers should also be granted the opportunity to contact, directly, a 
competent person understanding the technical side of PNR data and to consult with such person in 
English (please see also below). 
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Idąc tym tokiem myślenia, przewoźnicy lotniczy powinni mieć również możliwość bezpośredniego 
skontaktowania się z kompetentną osobą mającą techniczną wiedzę na temat danych PNR i 
skonsultowania się z taką osobą w języku angielskim (o czym również mowa poniżej). 
 
3) Extent of PNR data 
3) Zakres danych PNR 
 
As regards to the extent of PNR data under the Bill, Ryanair would like to address the matter of 
concurrence between PNR and API data. The API data are comprised in the PNR data (point 17 of the 
Annex No. 1 to the Bill). Thus, when PNR data is transmitted the API data are sent as well as a part of the 
PNR data. Ryanair currently has an obligation to send API data only on all flights to Krakow from 
destinations outside the EU/EHS/Switzerland. The API obligation is regulated by different legislation and 
different instructions to Ryanair on the part of the Polish authorities. 
Odnosząc się do projektowanego zakresu danych PNR, Ryanair chciałby poruszyć kwestię zbiegu danych 
PNR i API. Dane API są objęte zakresem danych PNR (punkt 17 Załącznika nr 1 do Projektu). W związku z 
tym, gdy dane PNR są przekazywane, wraz z nimi przesyłane są dane API, jako część danych PNR. 
Obecnie na Ryanaira nałożony jest obowiązek przesyłania danych API w odniesieniu do wszystkich lotów 
wykonywanych do Krakowa spoza państw UE/EOG/CH. Obowiązek ten regulowany jest przez inne 
przepisy i inne instrukcje przekazywane Ryanairowi ze strony polskich organów. 
 
In this context, Ryanair would like the Polish authorities to clarify how the concurrence of PNR and 
API data should work in practice, in particular: 
W tym kontekście, Ryanair wskazuje, że polskie organy powinny wyjaśnić jak w praktyce rozwiązać 
należy zbieg obowiązku przekazywania danych API i PNR, w szczególności:  
 

 Whether the obligation to send the API data for flights to Krakow (or also other flights if such 
obligation is imposed later) shall be considered fulfilled by duly and timely transmission of the 
PNR data for the concerned flight (as it would be reasonable and costs-saving to send the 
same information only once instead of twice). 

 Czy obowiązek przekazywania danych API dla lotów wykonywanych do Krakowa (jak również 
innych lotów, jeśli taki obowiązek zostanie nałożony w przyszłości) traktować należy jako 
spełniony w momencie należytego i terminowego przekazania danych PNR w odniesieniu do 
danego lotu (ponieważ przesyłanie tych samych informacji tylko raz, zamiast dwóch razy, 
byłoby rozwiązaniem rozsądnym i ograniczającym koszty).   
 

 Or, whether the obligation to send the API data separately aside from the PNR data will 
continue even if the PNR data for the same flight are correctly sent. 

 Czy też obowiązek odrębnego przekazania danych API będzie aktualny, nawet w przypadku 
poprawnego wysłania danych PNR w odniesieniu do tego samego lotu. 

 
In this, context, please kindly also let us know whether there is any legislation prepared that might 
harmonize the PNR and API data. 
W tym kontekście Ryanair zwraca się z prośbą o wskazanie czy przygotowane zostaną przepisy 
harmonizujące wskazane obowiązki przekazywania danych API i PNR. 
 
4) Technical matters – formats and ways of transmission 
4) Kwestie techniczne – formaty danych i sposoby transmisji 
 
As indicated here above, the technical aspects of the PNR data transmission represent the most 
important matter for Ryanair in relation to PNR data, and without knowledge of the complete 
technical information, Ryanair cannot properly formulate its opinion on the PNR obligation as a 
whole. 
Jak wskazano powyżej, techniczne aspekty przekazywania danych PNR stanowią dla Ryanaira 
najistotniejszą kwestię związaną z przekazywaniem danych PNR i bez uzyskania wyczerpującej 
technicznej informacji, Ryanair nie ma możliwości prawidłowo sformułować swojej opinii na temat 
obowiązku przekazywania danych PNR, jako całości. 
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In general, Ryanair is obliged to send the PNR data in the formats and through the channels approved in 
Commission Implementing Decision 2017/759. Ryanair hereby informs the Ministry that it prefers and 
usually uses the data format: PNRGOV message version 11.1, and transmission protocol: IBM MQ. 
Według ogólnej zasady, Ryanair ma obowiązek przekazywać dane PNR za pomocą formatów i 
protokołów określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/759. Niniejszym Ryanair informuje 
Ministerstwo, że preferuje i zwykle korzysta z formatu danych: PNRGOV wersja 11.1 i z protokołu 
transmisji: IBM MQ. 
 
However, in this context, Ryanair repeats and emphasizes that the technical parameters differ from 
country by country and, in some jurisdictions (which have already implemented the PNR legislation), 
Ryanair was forced to introduce into its system other data formats and transmission protocols as the 
concerned local authorities were not able to make available for the air carriers all options as provided 
for in Commission Implementing Decision 2017/759. 
Jednakże w tym kontekście Ryanair ponownie wskazuje i podkreśla, że techniczne parametry mogą się 
różnić w niektórych krajach i w kilku jurysdykcjach (w których przepisy regulujące obowiązek PNR zostały 
już wdrożone) Ryanair zmuszony był do wprowadzenia do swoich systemów innych formatów danych i 
protokołów transmisji, gdyż lokalne władze nie umożliwiły przewoźnikom skorzystania z wszystkich 
wariantów przewidzianych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/759. 
 
With this respect, Ryanair will need to have a reasonable amount of time to set up its systems so that 
they work properly in communication with the Polish authorities and to be able to test them. The time 
needed for proper setting up might be considerably longer if the Polish PIU will not make available for 
air carriers all the formats and protocols from Decision 2017/759 and Ryanair is thereby forced to make 
considerable adjustments to its systems. 
Mając na uwadze powyższe, Ryanair potrzebować będzie odpowiedniej ilości czasu dla przystosowania 
swoich systemów tak, by działały poprawnie w komunikacji z polskimi organami, a także dla 
przetestowania ich. Niezbędny ku temu czas może być dłuższy, jeśli JIP nie umożliwi przewoźnikom 
lotniczym możliwości skorzystania ze wszystkich formatów i protokołów przewidzianych w Decyzji 
2017/759. 
 
As no specific information related to the technical matters is yet available, Ryanair would like to 
consult this topic properly later, once those aspects are finalized, however, in any event, within a 
reasonable amount of time before the PNR legislation enters effect. 
Z uwagi na fakt, że żadne szczegółowe informacje dotyczące aspektów technicznych nie są jeszcze 
dostępne, Ryanair chciałby odnieść się do tej kwestii później, gdy zostaną one ustalone, jednakże, w 
każdym wypadku, w rozsądnym terminie, zanim przepisy dotyczące PNR wejdą w życie. 
 
In this context, I would like to refer to the abovementioned and repeat that should the complete 
technical (and any other related) information not be ready and available for air carriers in English (or 
at least a summary of the important parts of it) enough in advance, the Polish authorities should not 
fine the air carriers (and thus project their own delay with implementing the Directive into Polish law 
onto the air carriers). 
W tym kontekście, chciałabym odnieść się do powyższego i ponownie podkreślić, że w przypadku, gdy 
wyczerpująca informacja techniczna (i każda inna z nią związana) nie zostanie udostępniona 
przewoźnikom lotniczym w języku angielskim (lub chociażby pisemne podsumowanie jej istotnych 
fragmentów) z odpowiednim wyprzedzeniem, polskie władze powinny zaniechać karania 
przewoźników lotniczych (a tym samym przewidzieć własne opóźnienie w implementowaniu 
Dyrektywy do polskiego porządku prawnego w odniesieniu do przewoźników lotniczych). 
 
5) Organizational matters 
5) Kwestie organizacyjne 
 
In relation to the foresaid and in order to ensure proper implementation of the Polish PNR law into 
Ryanair’s systems, Ryanair will need direct contact information for: 
W odniesieniu do powyższego i w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia polskich przepisów 
dotyczących danych PNR do systemów Ryanaira, Ryanair potrzebować będzie bezpośrednich danych 
kontaktowych do: 



7 
 

 
(i) The head of the PIU or other person from the PIU with whom Ryanair (or its legal representative 

in Poland) may discuss the matter in general; 
(i) Kierownika JIP lub innej osoby z JIP, z którą Ryanair (lub jego pełnomocnik w Polsce) będzie mógł 

w sposób ogólny omówić przedmiotową kwestię; 
 

(ii) The technical department of the PIU that the Ryanair IT department may address with any 
practical queries relating to the settings of the formats and protocols for the PNR or any 
other technical matter and with whom Ryanair may operationally discuss any technical 
aspects of the new obligation. 

(iii) Działu technicznego JIP, do którego dział IT Ryanaira będzie mógł kierować wszelkie praktyczne 
zapytania dotyczące ustawień formatów i protokołów danych PNR lub jakichkolwiek innych 
technicznych kwestii, i z którym Ryanair będzie mógł omawiać operacyjnie wszelkie 
techniczne aspekty nowego obowiązku. 

 
As mentioned above, those important contact persons should (and Ryanair presumes that they will) be 
able to discuss the related matters in English. With regards to the high-level technical information 
concerned, it is not practical for the air carrier to empower a third person fluent in Polish (a handling 
agent, lawyer or someone else) to discuss the topic with the authorities instructing such person on 
which questions he/she should ask the authority; a personal contact between competent persons on 
both sides (air carrier and PIU) is indispensable for the proper functioning of PNR. 
Jak wspomniano powyżej, wskazane do kontaktu osoby powinny (i Ryanair zakłada, że będą) mieć 
możliwość omówienia wszelkich związanych z tym kwestii w języku angielskim. W odniesieniu do 
wysoce technicznych danych, o jakich mowa, nie byłoby praktycznie korzystnym rozwiązaniem 
umocowanie przez przewoźnika lotniczego osoby trzeciej biegle posługującej się językiem polskim 
(agenta handlingowego, prawnika czy innej osoby) w celu omówienia przedmiotowych kwestii z 
organami i instruowanie tej osoby na temat pytań, jakie zadać powinna tym organom; osobisty kontakt 
pomiędzy kompetentnymi osobami po obu stronach (przewoźnika i JIP) jest niezbędny dla 
prawidłowego funkcjonowania systemu PNR. 
 

* * * 
 
As outlined here above, this is only an initial opinion of Ryanair on the Bill prepared to the extent as 
allowed by the available information and documents. 
Jak podkreślono powyżej, niniejsze pismo stanowi jedynie wstępną opinię Ryanaira odnośnie Projektu, 
przygotowaną w takim zakresie, w jakim umożliwiły to dostępne informacje i dokumenty. 
 
Ryanair will voluntarily participate in any further, written or oral, discussions or consultations on the 
Bill and the PNR legislation and will provide its additional opinion(s) later once more information or 
documentation related to the PNR legislation is made available by the Polish authorities. However, I 
would like to repeat once more that the legislation and all related documents should be finalized as 
soon as possible to allow air carriers to begin the process of implementation of their PNR systems for 
Poland. 
Ryanair zamierza dobrowolnie uczestniczyć w jakichkolwiek przyszłych, pisemnych bądź ustnych, 
dyskusjach i konsultacjach nad Projektem i prawem PNR, jako całością, i przedstawi swoje dodatkowe 
opinie w późniejszym czasie, gdy tylko polskie władze udostępnią więcej informacji bądź dokumentów 
związanych z przepisami PNR. Jednakże raz jeszcze pragnę podkreślić, że przepisy i wszelkie związane z 
nimi dokumenty sfinalizowane powinny zostać najszybciej, jak to możliwe, tak by umożliwić 
przewoźnikom lotniczym rozpoczęcie procesu wdrażania swoich systemów PNR w Polsce. 
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Should representatives of the Ministry or other Polish authorities wish to discuss any matter relating to 
PNR, I would be glad to provide my full assistance. 
W przypadku, gdyby przedstawiciele Ministerstwa bądź innych polskich organów władzy publicznej 
wyraziły wolę omówienia jakichkolwiek kwestii związanych z danymi PNR, zapewnię w tym celu swoje 
pełne wsparcie. 
 
Yours faithfully, 
Z poważaniem, 
 
For Ryanair DAC. 
W imieniu Ryanair DAC. 
 
 
 
 
 
Ana Maria Pastor  
Head of Immigration Affairs & Authority Liaison Department 
 
Enterprise House 2nd Floor A Suite 
Bassingbourn Road London Stansted Airport 
Essex CM24 1QW, UK 
Tel: +44 (0)1279 66 6250 
Fax: +44 (0)1279 66 6204 
Mob: +44 (0)7900458736 
 
 
  


