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SA/301/11/2017/JCh	

	

Minister	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	

Ul.	Stefana	Batorego	5	

02-591	Warszawa,	Polska	

	

	

Szanowny	Panie,	

	

W	odpowiedzi	na	przesłane	przez	Państwa	pismo	o	numerze	DP-WLM-0231-85/2017/SM	w	związku		

z	 trwającymi	 konsultacjami	 dotyczącymi	 projektu	 ustawy	 o	 przetwarzaniu	 danych	 dotyczących	

przelotu	pasażera,	niniejszym	przedstawiamy	następujące	uwagi:	

	

1. Z	 uwagi	 na	 specyfikę	 prowadzonej	 działalności	 lotniczej,	 w	 ramach	 której	 linii	 lotnicza	

SprintAir	 S.A.	 realizuje	 dużą	 liczbę	 lotów	 o	 charakterze	 czarterowym	 (włączając	 operacje	

pasażerskie),	 które	 odbywają	 się	 poza	 terytorium	 Rzeczpospolitej	 Polskiej,	 tj.	 ani	 start	 ani	

lądowanie	 nie	 odbywa	 się	 na	 terytorium	 Rzeczpospolitej	 Polskiej,	 czytając	 treść	 projektu	

ustawy	 wyrażamy	 wątpliwości,	 po	 pierwsze,	 czy	 wymóg	 przekazywania	 list	 PNR	 dotyczył	

będzie	 tego	 rodzaju	 lotów,	 po	 drugie,	 jeżeli	 tak,	 gdzie	 i	 w	 jaki	 sposób	 dokonywać	 będzie	

należało	 zgłoszenia	 oraz	 gdzie	 można	 znaleźć	 pełną	 listę	 i	 dane	 kontaktowe	 JIP	 krajów	

współpracujących.	

	

2. Czarterowy	 charakter	 realizowanych	 przez	 nas	 lotów	 (który	 polega	 na	 tym,	 że	 klient	 linii	

lotniczej	 na	 zasadzie	 odpłatnej	 rezerwuje	 cały	 samolot	wraz	 z	 załogą	w	 celu	 zrealizowania	

lotu	 dla	 pewnej	 grupy	 pasażerów,	 nierzadko	 z	 niewielkim	 wyprzedzeniem,		

np.	 na	 kilka	 godzin	 przed	 pożądanym	 terminem	 wylotu)	 powoduje,	 że	 przewoźnik	 często	

otrzymuje	od	swojego	klienta	listę	pasażerów	z	wyprzedzeniem	dużo	krótszym	niż	24	godziny	

prze	 planowanym	 startem.	 Nierzadko	 również,	 nawet	 jeśli	 taka	 lista	 zostanie	 przekazana		



 

z	 wyprzedzeniem	 większym	 niż	 24	 godziny	 przed	 lotem,	 jest	 ona	 niekompletna	 i	 ulega	

uzupełnieniom	oraz	zmianom	nawet	do	ostatnich	kilkudziesięciu	minut	przed	lotem.	Według	

obecnie	 proponowanego	brzmienia	 ustawy	 (art.	 4	 ustęp	 1)	 przesyłanie	 danych	 PNR	będzie	

wymagane	w	czasie	od	48	do	24	godzin	przed	planowanym	lotem,	a	za	niedopełnienie	tego	

obowiązku	na	przewoźnika	nałożone	będą	mogły	zostać	wysokie	kary	finansowe.	Pragniemy	

zwrócić	uwagę,	iż	przepis	ten	stanowić	będzie	znaczne	ograniczenie	swobody	gospodarczej	i	

utrudnienie	dla	przewoźników	realizujących	loty	o	charakterze	ad	hoc.	Również	w	przypadku	

rozkładowych	lotów	pasażerskich	praktyką	jest	pozostawianie	sprzedaży	biletów	otwartej	w	

zasadzie	 do	 ostatnich	 chwil	 przed	 lotem,	 co	 sprawia,	 że	 linia	 lotnicza	 może	 przekazać	

ostateczną	i	kompletną	lista	pasażerów	dopiero	na	dwie	czasem	jedną	godzinę	przed	lotem.	Z	

uwagi	na	powyższe	argumenty,	wydaje	się	zasadnym	skrócenie	okresu,	w	którym	dane	PNR	

mają	 być	 przekazane	 z	 48-24	 do	 kilku,	 np.	 2	 godzin	 przed	 lotem.	 Nie	 znajdujemy	 również	

informacji	dotyczącej	procedury	w	przypadku	anulowania	lub	opóźnienia	lotu,	poza	tym	że	o	

zdarzeniu	takim	należy	zawiadomić	odpowiedni	organ.	

	

3. Operując	 na	 podstawie	 umowy	wet-lease/ACMI,	 loty	wykonywane	 są	w	 ramach	AOC	 (jako	

przewoźnik)	 ale	 pod	 kodem	 innego	 operatora.	W	 ustawie	 nie	 odnajdujemy	 odpowiedzi	 na	

pytanie,	która	ze	stron	umowy	zobowiązana	jest	do	realizacji	obowiązku	jakim	jest	przesłanie	

danych	 PNR	 (przewoźnik	 lotniczy	 wykonujący	 lot,	 czy	 przewoźnik,	 pod	 kodem	 którego	 są	

wykonywane	 loty?).	 Jak	 więc	 należy	 interpretować	 zapisy	 proponowanych	 zmian	 w	 tym	

kontekście?	

	

4. Art.	 8	 ust.	 2	 i	 ust.	 3	 Projektu	 ustawy	 posługują	 się	 nieprecyzyjnym	 określeniem	

"niezwłocznie".	 Biorąc	 pod	 uwagę,	 iż	 niewykonanie	 obowiązków,	 o	 których	 mowa	 w	 tych	

przepisach	wiązać	się	będzie	 z	nakładaniem	kar	pieniężnych	na	przewoźnika	w	wysokości	5	

000	 zł.	 należy	 postulować	 bardziej	 precyzyjne	 określenie	 tych	 terminów.	 Obecna	 treść	

projektu	 powoduje	 ryzyko,	 że	 organy	 będą	 interpretować	 powyższe	 terminy	 w	 sposób	

niekorzystny	 dla	 przewoźników	 lotniczych.	 Kolejna	 uwaga	 dotyczy	 określenia	 punktu,	 od	

którego	należałoby	liczyć	bieg	tych	terminów.	Uzasadnione	jest	oczekiwanie	aby	zdarzenia	te	

były	 sformułowane	 w	 sposób	 precyzyjny,	 tak	 aby	 ograniczyć	 możliwość	 ich	 dowolnej	

interpretacji.	Wymóg	 ten	 nie	 jest	 spełniony	w	 przypadku,	 o	 którym	mowa	w	 art.	 8	 ust.	 2,	

który	odwołuje	się	do	zdarzeń	takich	jak:	"wprowadzenie	planowanego	lotu	PNR	do	rozkładu	

lub	programu	lotów	PNR".	Wydaje	się	wskazane	odpowiednie	zdefiniowanie	tych	terminów	

w	art.	2	projektu	ustawy.	Ta	sama	uwaga	ma	zastosowanie	do	art.	8	ust.	3	projektu	ustawy.	

	



 

5. Art.	 53	 ust.	 1	 i	 2	 przewiduje	 administracyjne	 kary	 pieniężne	 nakładane	 na	 przewoźników	

lotniczych	 za	 naruszenia	 przepisów	 projektu	 ustawy.	 Przede	wszystkim	 należy	 zauważyć,	 iż	

wysokość	tych	kar	jest	rażąco	wygórowana.	Należy	zauważyć,	iż	nawet	istotnie	obniżone	kary	

te	nadal	pełniłyby	funkcję	odstraszającą.	W	obecnej	wysokości,	można	odnieść	wrażenie,	że	

kary	 te	 pełnią	 przede	 wszystkim	 rolę	 fiskalną	 zapewniając	 środki	 na	 realizację	 zadań	

wynikających	z	ustawy	i	że	to	wpływy	z	kar	płaconych	przez	przewoźników	lotniczych	służyć	

mają	 ich	pokryciu.	Postulować	więc	należy	znaczną	 redukcję	wysokości	 tych	kar.	Po	drugie,	

trudno	 zrozumieć	 dlaczego	 projektodawcy	 nie	 uregulowali	 wysokości	 tych	 kar	 poprzez	

określenie	 ich	górnej	 i	dolnej	granicy.	Obecne,	sztywne	określenie	wysokości	kar	powoduje,	

że	 kary	 te	 będą	 całkowicie	 oderwane	 nie	 tylko	 od	 podmiotowej	 strony	 naruszenia,	 tj.	

wielkości	 danego	 przewoźnika,	 przyczyny	 naruszenia,	 stopnia	 winy,	 czy	 też	 uprzedniego	

naruszenia	 przepisów	 projektu	 ustawy.	Wysokość	 kar	 będzie	 również	 oderwana	 od	 strony	

przedmiotowej	 zdarzenia.	 Pozytywnie	 w	 tym	 kontekście	 należy	 ocenić	 wprowadzenie	 do	

projektu	 ustawy	 ust.	 5	 i	 6,	 które	 nakazują	 organowi	 obniżenie	 wysokości	 kary	 o	 50%,	 ale	

wprowadzenie	 tych	 przepisów	 nie	 zapewnia	 organowi	 wystarczającej	 elastyczności	 w	

podejściu	 do	 nakładania	 kar.	 Należy	 przy	 tym	 zauważyć,	 iż	 terminy	 wynikające	 z	 art.	 4	 są	

bardzo	 krótkie	 i	 liczą	 się	 w	 godzinach.	 W	 tym	 kontekście	 należałoby	 umożliwić	 organowi	

uwzględnianie	okoliczności	łagodzących,	na	przykład	przekazanie	danych	przez	przewoźnika	z	

opóźnieniem,	ale	przed	wezwaniem	właściwego	organu	itp.				

	

6. Art.	53	ust.	4.	Treść	tego	przepisu	budzi	wątpliwości	z	punktu	widzenia	jego	relacji	do	ust.	7.	

Zgodnie	 z	 ust.	 4	 administracyjne	 kary	 pieniężne	 nakłada	 się	 oddzielnie	 za	 niedopełnienie	

obowiązku	przekazania	 danych	 PNR	dla	 każdego	 z	 terminów	określonych	w	 art.	 4	 ust.	 1.	 Z	

kolei	 art.	 53	 ust.	 7	wskazuje,	 iż	w	 przypadku	wystąpienia	więcej	 niż	 jednego	 z	 naruszeń,	 o	

których	mowa	w	art.	53	ust.	1	projektu	ustawy	podczas	 jednego	 lotu	PNR,	administracyjne	

kary	pieniężne	z	tytułu	tych	naruszeń	sumuje	się,	ale	ich	suma	nie	może	przekroczyć	40	000	

zł.	 Aby	 uniknąć	 wątpliwości,	 co	 do	 wzajemnej	 relacji	 tych	 przepisów	 wskazać	 należy	

konieczność	uzupełnienia	art.	53	ust.	7	projektu	ustawy	poprzez	określenie,	iż	górna	granica	

sumy	 administracyjnej	 kary	 pieniężnej	 uwzględnia	 również	 treść	 art.	 53	 ust.	 4	 projektu	

ustawy.	

	

7. Art.	56	Zasadnicze	wątpliwości	budzi	możliwość	nakładania	kar	pieniężnych	przez	okres	5	lat.	

Kara	 nakładana	w	 tak	 długim	okresie	 nie	 będzie	miała	 żadnych	 skutków	odstraszających,	 a	

wyłącznie	 fiskalne.	 Przewoźnik	 lotniczy,	 który	 naruszył	 przepisy	 ustawy	 nie	ma	 bowiem	 na	

mocy	 projektu	 ustawy	 żadnej	 możliwości	 naprawienia	 skutków	 naruszenia	 (poza	



 

przypadkami,	o	których	mowa	w	art.	53	ust.	5	i	6).	Przedsiębiorcy	będą	zatem	funkcjonować	

w	 stanie	 obawy,	 co	 do	 możliwości	 sprawdzenia	 terminowości	 przekazywania	 danych	 w	

okresie	5	lat	wstecz.	Dodatkowo,	tak	długi	okres	czasu	nie	jest	w	żaden	sposób	uzasadniony.	

Wykrycie	 i	ukaranie	naruszenia	może	bowiem	wpływ	na	bieżące	wykonywanie	obowiązków	

wynikających	z	projektu	ustawy	tylko	wówczas	gdy	nastąpi	w	odstępie	krótkiego	czasu	-	np.	

do	 1	 miesiąca.	 Możliwość	 nałożenia	 kar	 na	 przewoźnika	 lotniczego,	 który	 dopuszczał	 się	

naruszeń	 w	 okresie	 5	 lat	 wstecz	 będzie	 odczytywane	 wyłącznie	 jako	 realizacja	 funkcji	

fiskalnych.	W	tym	kontekście	należy	zauważyć,	 iż	w	prawie	cywilnym	termin	przedawnienia	

roszczeń	 związanych	 z	 prowadzeniem	działalności	 gospodarczej	wynosi	 3	 lata,	 a	 zatem	 jest	

znacznie	 krótszy,	 niż	 termin	 który	 przyznało	 sobie	 państwo	 do	 ścigania	 i	 ściągania	 kar	

pieniężnych	 na	 mocy	 projektu	 ustawy.	 Z	 powyższych	 powodów	 okres	 karania	 naruszeń	

powinien	być	istotnie	ograniczony	np.	do	1	roku.		

	

8. Art.	 58	 Przepis	 ten,	 bez	 jakiegokolwiek	 uzasadnienia,	 wyłącza	 stosowanie	 art.	 189d	 i	 189f	

ustawy	 Kodeks	 postępowania	 administracyjnego.	 Podkreślić	 należy	 okoliczność,	 iż	 wszelkie	

wyłączenia	 z	 zakresu	 gwarancji	 proceduralnych	 służących	 stronie	 postępowania	

administracyjnego	powinny	mieć	charakter	wyjątkowy.	W	tym	zaś	przypadku	projektodawca	

całkowicie	 wykluczył	 stosowanie	 przepisów	 korzystnych	 dla	 przewoźników	 lotniczych	 jako	

stron	 postępowania	 administracyjnego,	 ale	 nawet	 nie	 określić	 powodu	 dla	 którego	

wyłączenie	 to	 było	w	 danym	przypadku	 konieczne.	W	 ten	 sposób	 projektodawca	 pozbawił	

organy,	 które	 stosować	 będą	 projekt	 ustawy	 możliwości	 bardziej	 elastycznego	 i	

sprawiedliwego	 stosowania	 przepisów	 projektu	 ustawy,	 ale	 wyłączył	 również	 możliwość	

sądowej	kontroli	postępowania	administracyjnego	w	tym	zakresie.	

	

9. Art.	63	Postulować	również	należy	zapewnienie	przewoźnikom	lotniczym	dłuższego	czasu	na	

dostosowanie	 się	 do	 wymagań,	 w	 szczególności	 wymagań	 technicznych	 wynikających	 z	

projektu	 ustawy.	 Tymczasem	 art.	 63	 projektu	 ustawy	 przewiduje,	 iż	 informacje	 o	 sposobie	

przekazywania	 danych	 PNR	 przez	 przewoźników	 lotniczych	 do	 JIP	 pojawi	 się	 na	 stronie	

Biuletynu	Informacji	Publicznej	Komendy	Głównej	Straży	Granicznej	dopiero	1	kwietnia	2018	

r.,	 tj.	 zaledwie	 ok.	 1,5	 miesiąca	 przed	 tym	 zanim	 przewoźnicy	 lotniczy	 mają	 obowiązek	

stosować	 się	 do	 przepisów	 zawartych	 w	 projekcie	 ustawy	 (art.	 8	 ust.	 1	 projektu	 ustawy).	

Postulować	 należy	 aby	 informacje	 te	 pojawiły	 się	 jak	 najwcześniej,	 ale	 nie	 później	 niż	 co	

najmniej	 3	 miesiące	 przed	 datą	 określoną	 w	 art.	 67	 pkt	 2	 projektu	 ustawy.	 Obowiązek	

stosowania	przepisów	projektu	ustawy	przez	przewoźników	lotniczych	powinien	być	również	

odroczony	w	sytuacji	opóźnienia	w	realizacji	obowiązku	wynikających	z	art.	63	i	następować	



 

np.	nie	wcześniej	niż	3	miesiące	po	 realizacji	 tego	obowiązku	przez	Komendanta	Głównego	

Straży	Granicznej.	

	

Mając	 powyższe	 na	 uwadze,	 wyrażamy	 głębokie	 przekonanie,	 iż	 uwagi	 dotyczące	 uregulowań	

zawartych	w	 projekcie	 ustawy	 zostaną	wzięte	 pod	 rozważanie,	 a	wyniki	 dyskusji	wpłyną	 na	 jakość	

tworzonego	 aktu	 prawnego,	 a	 co	 za	 tym	 idzie,	 umożliwią	 przewoźnikom	 lotniczy	 wykonywanie	

przewozu	 pasażerów	 z	 należytą	 starannością,	 bezpieczeństwem	 oraz	 najlepszymi	 standardami	

profesjonalnego	świadczenia	usług	dla	pasażerów.		

	

Z	poważaniem,	

	

	

	

Jarosław	Chłopecki	

Dyrektor	Handlowy	

	

	 	 	




