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Interpelacja nr 9082
Interpelacja w sprawie cen biletów LOT-u w ruchu krajowym

Sz.P. Jacek Sasin
Minister Aktywów Państwowych Ministerstwo Aktywów Państwowych Ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa

Interpelacja poselska w przedmiocie możliwości obniżenia wysokości cen za loty krajowe w
LOT S.A

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie art. 115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 9 maja
1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 1779), a także art. 195
ust. 1 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992r. (t.j. M.P. 2020 poz. 327)
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, składam niniejsze zapytanie:

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zwaną COVID-19 wielu
Polaków planuje wakacje w kraju, do czego zachęcają zresztą szerokim gestem
przedstawiciele Rady Ministrów (por.: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/501035-w-wakacjepowroci- normalnosc-spedzajmy-urlop-w-polsce - dostęp: 22.07.20 r.; czy: https://podroze.onet.
pl/aktualnosci/wakacje-2020-w-polsce-rzad-zacheca-ale-nie-wyklucza- lotowmiedzynarodowych/1vrhn0g - dostęp: 22.07.20 r.).

Tymczasem ceny połączeń krajowych głównego krajowego przewoźnika lotniczego (LOT S.A)
są bardzo wysokie. Należy wskazać, że wszystkie ,,tanie loty krajowe” zaczynają się od kwoty
99 zł w jedną stronę (https://www.lot.com/pl/pl/loty-krajowe - dostęp: 22.07.20 r.). Przy
najniższej stawce lot krajowy w obie strony kosztuje zatem w granicach 200 zł za osobę.

Oczywiście takich lotów jest zaledwie kilka w siatce połączeń przewoźnika.
Szczecin, 22.07.2020r.
Przecięty lot w dwie strony dla czteroosobowej rodziny – nawet w najniższej stawce- wyniesie
zatem około 800 zł.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku ekonomicznym, a także ceny panujące w
turystyce, należy stwierdzić, iż są to niezwykle wysokie koszty. Tak wysokie ceny biletów
lotniczych krajowego przewoźnika znacząco odbiegając od rządowych zachęt, by pozostać na
wakacje w kraju.
Dlatego też postuluję obniżenie cen za krajowe połączenia lotnicze realizowane przez LOT S.
A. tak, aby bardziej korespondowały one z obecną sytuacją ekonomiczną przeciętnego
obywatela naszego kraju. Z pewnością zachęci to większą liczbę osób do pozostania w kraju i
przysporzy klientów LOT S.A., co ma niebagatelne znaczenie w kontekście ostatnich
problemów finansowych spółki (https://tvn24.pl/biznes/najnowsze/odwolane-loty- obnizki-pensjii-nowa-spolka-lotnicza-co-z-tym-lot-em-4631818 - dostęp: 22.07.20 r.).
Mając powyższe na uwadze, zwracam się z następującymi pytaniami.

1. Jaka jest przyczyna tak drogich cen za krajowe połączenia lotnicze LOT S.A.?
2. Czy planowane jest obniżenie cen za krajowe połączenia lotnicze LOT S.A.?
3. Czy Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje podjąć działania w kierunku
obniżenia cen za loty krajowe realizowane przez LOT S.A.? Jeśli tak, to jakie? Jeśli nie, to
dlaczego?

Jarosław Rzepa
Poseł na Sejm RP IX kadencj

